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Förord 
I detta notat presenteras delresultat som togs fram inom ramen för SRIS-projektet som 
finansieras av IVSS-programmet. SRIS leds av Vägverket, projektledaren är Per-Olof 
Sjölander. 

Fokusgruppen med driftentreprenörerna genomfördes av Katja Kircher (VTI) och Ylva 
Berg (Vägverket), fokusgruppen med yrkeschaufförerna genomfördes av Katja Kircher 
och Carina Fors (VTI). 

Stort tack till Carina Fors och Ylva Berg för deras insatser under genomförandet av 
fokusgrupperna samt för deras bidrag till manuskriptet. Vi tackar även Jonna Nyberg, 
VTI, för hennes synpunkter på manuskriptet. 

Stimulusmaterialet för fokusgrupperna togs fram inom projektet INTRO som finansie-
rades av den Europeiska Kommissionen och som löpte under 6:e ramprogrammet. 
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Fokus på halka. Fokusgruppsresultat om attityder kring framtida halkinforma-
tionssystem 

av Katja Kircher, Carina Fors och Ylva Berg∗ 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
I Sverige genomförs under åren 2006–2008 projektet SRIS (Slippery Road Information 
System) som syftar till att utveckla ett system för att utvärdera vinterväglag i realtid. 
Information om väglaget hämtas både från de väderstationer (VViS) som står längs 
vägnätet och från vanliga fordon i trafik. En friktionsestimering görs utifrån bilens be-
fintliga sensorer och informationen sänds till en central enhet som sammanställer all 
information och beräknar ett halkindex som sedan presenteras på en webbsida. 

En vidareutveckling av systemet skulle kunna göra det möjligt för förare att få halkin-
formationen skickad till bilen. Det är också möjligt att halkinformationen från SRIS 
skulle kunna vara användbar för de driftentreprenörer som sköter vinterväghållningen. 
För att undersöka yrkeschaufförers och driftentreprenörers inställning till sådana halkin-
formationssystem genomfördes två fokusgruppsdiskussioner som beskrivs i detta notat. 

I den ena fokusgruppen deltog fem driftentreprenörer och i den andra åtta yrkeschauffö-
rer som kör tunga fordon. Inledningsvis fick grupperna diskutera hur de idag får infor-
mation om halka. Därefter presenterades SRIS och grupperna fick ge sina synpunkter på 
det. 

Diskussionerna visade att både driftentreprenörer och yrkeschaufförer anser att halkbe-
kämpningen ibland är otillräcklig och att det finns stora variationer i hur och när halka 
åtgärdas i olika områden. Yrkeschaufförerna menade att ett halkinformationssystem 
skulle kunna fungera som ett komplement till den information de får idag, men de var 
samtidigt rädda för att det skulle kunna bli för mycket information. Driftentreprenörerna 
ansåg att SRIS inte skulle vara användbart för dem i rollen som halkbekämpare. De 
menade att informationen som SRIS kan bidra med helt enkelt skulle komma för sent, 
eftersom de måste arbeta preventivt. Chaufförerna trodde dock att driftentreprenörerna 
skulle ha stor nytta av SRIS, medan driftentreprenörerna trodde att systemet skulle vara 
mest användbart för bilisterna. 

Det kan vara värt att ta fram prototyper av halkinformationssystemet och låta de båda 
yrkeskategorierna prova systemet och därefter på nytt tillfråga dem om vad de tycker. 
Deltagare i andra studier har varit mer positivt inställda till halkinformationssystem, 
men de har då själva fått prova systemet i en simulator. 
 

                                                 
∗Vägverket 
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Focus on slipperiness. Focus group results on attitudes towards future slippery 
road information systems 

by Katja Kircher, Carina Fors and Ylva Berg∗ 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
SRIS (Slippery Road Information System) is a Swedish project that will be accomp-
lished during 2006–2008. The project aims to develop a system to evaluate winter road 
conditions in real-time. Information about the road condition is received both from the 
road weather information stations that are located along the roads and from ordinary 
vehicles running on the roads. The road friction is estimated from the vehicle’s existing 
sensors and the information is sent to a central unit that merges all information and 
calculates a low friction index, which is presented on a web page. 

Further development of the system could make it possible to send information about 
low friction to drivers, when they are driving. Information about slipperiness could 
potentially also be useful for the winter maintenance workforce. In order to investigate 
professional drivers’ and winter maintenance workers’ attitudes towards slippery road 
information systems, two focus groups were conducted. 

Five winter maintenance workers participated in the first focus group, while the second 
group consisted of eight professional drivers of heavy vehicles. First the groups discus-
sed how they obtain information about slipperiness today. Then the SRIS was presented 
and the groups were asked to give their opinions. 

The discussions showed that both maintenance workers and professional drivers think 
that the winter maintenance sometimes is deficient and that there are large variations in 
how and when actions are taken to reduce road slipperiness in different regions. The 
professional drivers thought that a slippery road information system would be comple-
mentary to the information they obtain today, but at the same time they were afraid that 
such a system would lead to too much information for the driver. The maintenance 
workers didn’t think that the SRIS would be useful for them, because the information 
would come too late. The professional drivers thought that the SRIS would be advanta-
geous for the maintenance workers while those thought that it would be most useful for 
the drivers. 

It could be interesting to develop prototypes of the SRIS and to let professional drivers 
and winter maintenance workers test the system and then ask them again about their 
attitudes. Participants in other studies have had a more positive attitude towards slippery 
road information systems, but they had the opportunity to test the system in a simulator. 

                                                 
∗Swedish Road Administration (Vägverket) 
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1 Inledning 
Risken för olyckor på halt väglag kan vara upp till 30 gånger så stor som på torrt väglag 
(Niska, 2006; Wallman, 2001). Både singelolyckor och frontalkrockar sker procentuellt 
sett oftare vid halt väglag än vid torrt väglag (Niska, 2006). Vid dessa olyckstyper är 
hastigheten och således skaderisken ofta hög. 

 
1.1 Projektet SRIS 
Forskningen blir mer och mer inriktad på att integrera information från olika källor och 
utnyttja kommunikationen mellan fordonen och infrastrukturen. I Sverige finansierar 
forskningsprogrammet IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems) ett projekt vid namn 
SRIS (Slippery Road Information System, (IVSS, 2008)), som ska kombinera informa-
tion från väderstationer som står längs vägnätet (VägVäderInformationsSystem, VViS) 
och information som samlas in från vanliga bilar. Projektets syfte är att på detta sätt ta 
fram ett system för förbättrad utvärdering av vinterväglag i realtid. 

VViS mäter via ungefär 710 mätstationer vägyte- och lufttemperatur, luftfuktighet, typ 
och mängd av nederbörd, vindhastighet och vindriktning. På 150 av dessa stationer 
finns det kameror som tar bilder av väglaget. Vintertid är alla stationerna igång dygnet 
runt, men sommartid mäter bara ungefär 100 stationer. Informationen rapporteras in en 
gång i halvtimmen (Vägverket, 2007). Inom ramen för SRIS-projektet har 80 stationer i 
västsverige uppgraderats så att de rapporterar in sin information var tionde minut. 

Informationen från bilarna hämtas från bilens befintliga datorsystem CAN (Car Area 
Network). Inga nya sensorer behövs, men bilen måste utrustas med ett kommunikations-
system som kan läsa informationen från CAN, logga GPS-data och regelbundet skicka 
informationen vidare till en dedicerad databas. För kommunikationen används SMS- 
och GPRS-kanalerna. Bilarna skickar bland annat information om var de befinner sig 
för tillfället, klockslag, utetemperatur, fordonshastighet, antal torkarrörelser och ren-
göringar av vindrutan, antal bromsningstillfällen och om ABS, antispinn- eller anti-
sladdsystemet har aktiverats. Informationen är anonym och kan inte spåras till en 
enskild bil. 

I databasen samkörs informationen från VViS och från bilarna och ett halkindex be-
räknas i realtid. Detta presenteras på en karta som är tillgänglig via internet. På så vis 
kan informationen om aktuellt vinterväglag nås från varje dator med internetuppkopp-
ling. 

För att SRIS ska fungera krävs att så många bilar som möjligt medverkar och rapporte-
rar in sina data till databasen. Ju fler och ju nyare mätpunkter som samlas in, desto mer 
efterliknar den slutliga bilden realiteten. Mätningar från enbart några få bilar kan leda 
till felaktiga resultat, speciellt eftersom system som ABS och ESC inte aktiveras om 
bilen rullar fram utan att föraren ändrar gas- eller bromsreglageläge eller vrider på 
ratten. Därför är det viktigt att motivera förarna att installera den nödvändiga utrust-
ningen för att använda sin bil som mätbil. 

En ”morot” att göra just detta skulle kunna vara att föraren själv har direkt nytta av 
systemet. En vidareutveckling av systemet skulle kunna möjliggöra att hämta ner infor-
mationen från databasen till sin bil när man är ute och kör. Bilister har inte förmågan att 
bedöma väglaget så pass bra att de anpassar sitt beteende tillräckligt till det rådande 
väglaget (Öberg, 1981; Peltola & Kulmala, 2000). Därför har ett halkinformations-
system stor potential om det kan varna bilisten i förväg för låg friktion. Halkinforma-
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tionen skulle kunna presenteras integrerad i navigationssystemet och/eller som en var-
ning när halka uppkommer. Tidigare studier i en avancerad körsimulator visade att en 
varning som samtidigt rekommenderar en maxhastighet både uppskattas av förarna och 
leder till en signifikant hastighetsreduktion (Kircher, 2007a; 2007b). Systemet var sär-
skilt värdefullt vid svartis som inte kunde upptäckas via synen (Kircher & Thorslund, 
submitted). Hur själva varningen utformas är mycket viktigt för det resulterande be-
teendet, vilket visade sig både i den nämnda simulatorstudien och i en studie genomförd 
av Rämä och Kulmala (2000). 

 
1.2 Vinterväghållning 
Vinterväghållningen utförs av olika driftentreprenörer. Varje entreprenör har åtagit sig 
att sköta väghållningen inom ett visst geografiskt område och under en avgränsad tid 
(vanligtvis omkring 5 år) enligt de krav som väghållaren satt upp. På det statliga väg-
nätet är Vägverket väghållare, vilket innebär att det är Vägverket som satt upp kraven 
för hur det statliga vägnätet ska underhållas. Det är således också Vägverket som upp-
handlat de entreprenörer som utför drift- och vägunderhållet på deras vägar. Vägunder-
hållet upphandlas i konkurrens vilket betyder att den entreprenör som kan ge lägst 
anbud på att sköta driften i ett område får sköta detsamma. De största entreprenörerna 
inom drift och underhåll av vägar i landet är Vägverket Produktion, NCC, Skanska och 
Peab.  

 
1.3 Fokusgrupper om halkinformationssystem 
Fokusgrupper är en forskningsmetod som syftar till att undersöka människors åsikter 
kring ett specifikt ämne, genom att låta en grupp diskutera ämnet under ledning av en 
moderator. Tidigare har fokusgrupper om halkinformationssystem och dess utformning 
genomförts med privatbilister (Thorslund & Kircher, 2006). Ytterligare fokusgrupper 
med busschaufförer i Norge och Sverige visade att halka är ett betydande problem även 
för denna yrkesgrupp (Sundström, 2007). Yrkeschaufförer har möjligen andra krav på 
halkinformationssystem än vad privatbilister har. Kartbaserad aktuell halkinformation 
skulle möjligen kunna vara till nytta även för driftentreprenörer som sköter vinterväg-
hållningen. För att ta reda på yrkeschaufförers och driftentreprenörers inställning till ett 
integrerat halkinformationssystem genomfördes två fokusgruppsdiskussioner som be-
skrivs i detta notat. 
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2 Syfte 
Syftet med de två fokusgrupperna som beskrivs här är att inhämta kunskap om två 
relaterade områden. Det första området berör frågeställningarna varifrån driftentrepre-
nörer respektive yrkeschaufförer av tunga fordon får information om halka på vägen 
idag, på vilket sätt denna information används, om den är tillräcklig, och vilken ytter-
ligare information som önskas. Det andra området berör frågeställningarna om de två 
yrkeskategorierna ser ett mervärde i SRIS halkinformationssystem, om ja, varför och 
hur det skulle användas, och om nej, varför inte och vad som skulle krävas för att göra 
systemet användbart.  
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3 Fokusgrupper – teori 
Fokusgruppsdiskussion är en kvalitativ forskningsmetod som syftar till att undersöka 
människors åsikter, uppfattningar, kunskaper och värderingar kring ett specifikt ämne. 
Undersökningen görs genom att låta en mindre grupp människor diskutera ämnet under 
ledning av en moderator. Resultaten från en fokusgruppsdiskussion kan visa på tenden-
ser, ge forskaren mer kunskap om ämnet, fungera som underlag inför vidare studier eller 
belysa aspekter som kanske inte skulle komma fram i t.ex. en enkätstudie, men man kan 
inte dra några generella, statistiskt underbyggda slutsatser av en fokusgruppstudie. 
Historiskt sett har fokusgrupper främst använts vid marknadsundersökningar. Först 
under 1980-talet breddades användningsområdet och idag förekommer fokusgrupp-
studier inom många samhällsvetenskapligt inriktade forskningsdiscipliner. 

En fokusgruppsdiskussion kan analyseras både med avseende på vad som sägs och hur 
det sägs. Avsnittet nedan fokuserar på det förstnämnda, dvs. innehållsmässig analys. 

Beskrivningen av fokusgrupper som följer är hämtad från böckerna ”Fokusgrupper: om 
fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod” (Wibeck, 2000), ”Focus group 
kit. Vol. 1. The focus group guidebook” (Morgan, 1998a) och ”Focus group kit. Vol. 2. 
Planning focus groups” (Morgan, 1998b). 

 
3.1 När är metoden lämplig att använda? 
Fokusgrupper är lämpliga då man söker bred förståelse och insikt i någon företeelse, 
utan krav på att kunna kvantifiera resultaten. Morgan (Morgan, 1998a) listar några 
situationer där fokusgrupper är lämpliga: när det finns ett stort avstånd mellan grupper 
(t.ex. då tillverkaren av en produkt vill veta hur konsumenterna resonerar), när man vill 
undersöka hur människor (säger att de) handlar och vilka motiv de har för sitt hand-
lande, när man vill undersöka olikheter mellan grupper och när man vill använda sig av 
en vänlig och respektfull forskningsmetod. 

Wibeck (2000) menar att fokusgruppsdiskussion är att föredra om man vill minska 
intervjuarens styrande roll samt att metoden är lämplig då man är intresserad av gemen-
samma, kulturellt förankrade föreställningar och attityder, snarare än hur enskilda indi-
vider resonerar. 

 
3.2 Förberedelser 
Frågeställningen som ska undersökas med en fokusgruppsdiskussion bör inte vara 
alltför precist formulerad. Enligt Wibeck (2000) riskerar man i så fall att diskussionen 
blir för styrd och att man därigenom kan missa intressanta aspekter som gruppdel-
tagarna själva annars skulle ha tagit upp. Utifrån forskningsområde och syfte med 
studien väljs diskussionsmetod, gruppsammansättning och utformning av intervjuguide. 

 
3.2.1 Diskussionsmetod 
En fokusgruppsdiskussion kan vara strukturerad eller ostrukturerad. I det ostrukturera-
de fallet strävar man efter en fri diskussion där moderatorn har en mycket begränsad 
roll, medan en strukturerad diskussion till stor del styrs av moderatorn. Man skiljer på 
två typer av strukturerade fokusgruppsdiskussioner. Moderatorn kan dels styra vilka 
frågor som ska diskuteras och på så vis försäkra sig om att relevanta (utifrån forskarens 



 

VTI notat 8-2008 13 

perspektiv) ämnesaspekter täcks in, dels styra gruppdynamiken så att alla deltagare ges 
samma möjlighet att delta i diskussionen. 

Fördelar med det strukturerade sättet är att moderatorn kan fånga upp åsikter från alla 
deltagare och inte bara de som hörs mest samt avsluta icke relevanta diskussioner och 
styra in samtalet på aspekter som inte tagits upp av gruppdeltagarna själva. Det finns 
dock en risk att moderatorns åsikter och föreställningar kan överföras på gruppen. I den 
ostrukturerade diskussionen finns större utrymme för deltagarna att framföra aspekter på 
ämnet som forskaren kanske inte tänkt på och det kan vara lättare för deltagarna att ta 
upp kontroversiella åsikter när de inte känner sig styrda av moderatorn. En nackdel är 
att en ostrukturerad diskussion kan bli oorganiserad och svår att analysera. 

Wibeck (2000) påpekar att det inte finns något som hindrar att man blandar den struktu-
rerade och den ostrukturerade diskussionsmetoden. Ett ofta välfungerande tillväga-
gångssätt är att låta gruppen diskutera fritt så länge samtalet flyter på och inte kommer 
alltför långt ifrån ämnet, men där moderatorn samtidigt är beredd att gå in och styra om 
t.ex. diskussionen ebbar ut eller om någon gruppdeltagare är väldigt dominant. 

 
3.2.2 Gruppsammansättning 
Morgan (1998b) anser att 3–5 grupper är lagom för de flesta fokusgruppstudier. Ju mer 
komplext ämnet är och ju större åsiktsspridningen är bland gruppdeltagarna, desto fler 
grupper behövs innan man når vad som kallas theoretical saturation, dvs. då en ytter-
ligare fokusgruppsdiskussion inte tillför någon ytterligare information. 

Wibeck (2000) rekommenderar att antalet deltagare i varje grupp ska vara 4–6, men 
refererar även till andra författare som anger gruppstorlekar på upp till 16 personer. 
Morgan (1998b) anser att 6–10 personer är lagom, men påpekar samtidigt att det finns 
tillfällen då större eller mindre grupper är att föredra. Med ökande deltagarantal ökar 
behovet av att moderatorn styr diskussionen. 

Det rekommenderas att en fokusgrupp i någon mening är homogen, eftersom människor 
antas vara mer villiga att framföra sina åsikter och dela med sig av sina erfarenheter 
inför personer de har mycket gemensamt med. Vill man jämföra åsikter hos två olika 
kategorier människor är det lämpligt att genomföra två (eller flera) fokusgruppsdiskus-
sioner där varje grupp endast består av människor ur den ena kategorin. 

Wibeck (2000) anser att det kan vara en fördel att använda sig av redan existerande 
grupper vid en fokusgruppstudie. Om gruppdeltagarna känner varandra är de oftast mer 
bekväma med situationen och har lättare att ge sig in i diskussionen. Moderatorn bör 
dock vara uppmärksam på om deltagarna t.ex. undviker vissa för gruppen känsliga 
ämnen, använder intern jargong som kan vara svår att analysera eller faller in i de roller 
de har i det vardagliga livet. Morgan (1998b) lyfter fram både för- och nackdelar med 
att använda existerande grupper och menar att det specifika forskningsprojektet bör 
avgöra vad som är mest lämpligt. 

 
3.2.3 Intervjuguide 
Intervjuguiden är en sammanställning över de frågor som forskaren vill att gruppen ska 
diskutera och den är ett stöd för moderatorn under själva diskussionstillfället. Intervju-
guiden utformas på olika sätt beroende på om diskussionen ska vara strukturerad eller 
ostrukturerad. Wibeck (2000) nämner fem olika typer av frågor som bör ingå i en struk-
turerad intervjuguide: öppningsfrågor (korta faktafrågor för att deltagarna ska bekanta 
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sig med varandra), introduktionsfrågor (frågor som introducerar ämnet men samtidigt 
medverkar till att bryta isen i gruppen), övergångsfrågor (frågor som fördjupar och 
breddar diskussionen), nyckelfrågor (diskussionens huvudfrågor) och avslutande frågor 
(sammanfattande frågor och till sist en slutfråga, t.ex. ”Är det någon som vill tillägga 
någonting?”). 

En ostrukturerad intervjuguide kan bestå av en lista med breda områden som forskaren 
vill att diskussionen ska täcka in. Wibeck (2000) påpekar att det även här kan vara bra 
med en slutfråga, som i det strukturerade fallet. 

 
3.2.4 Stimulusmaterial 
Man kan låta gruppen bekanta sig med ämnet och förbereda sig inför diskussionen 
genom att använda s.k. stimulusmaterial, vilket t.ex. kan bestå av artiklar som anknyter 
till diskussionsämnet. Wibeck (2000) påpekar att stimulusmaterialet inte bör innehålla 
alltför många färdiga argument eftersom det då finns en risk att deltagarna använder 
dessa argument under gruppdiskussionen. 

 
3.3 Genomförande 
Moderatorn leder diskussionen med hjälp av intervjuguiden och eventuellt en assistent 
som kan sköta dokumentation eller annat som moderatorn behöver hjälp med. Efteråt är 
det lämpligt att moderatorn och assistenten samtalar om sina intryck och sammanfattar 
det mest intressanta och viktiga som framkom under diskussionen, då detta kan under-
lätta analysen. 

Gruppdeltagarna placeras helst kring ett runt bord. Moderatorn bör inte ha en framträd-
ande plats i rummet. En eventuell assistent placeras med fördel lite avskilt ifrån de 
övriga, så att inte deltagarna hämmas eller störs av assistentens närvaro. 

Under inledningen är det viktigt att moderatorn understryker att deltagarna kommer att 
avidentifieras och att de inte ska känna sig tvingade att säga saker de egentligen inte vill 
säga. Moderatorn bör också poängtera att det inte finns några felaktiga åsikter, utan del-
tagarna ska känna sig fria att säga vad de vill. 

 
3.3.1 Moderatorns roll 
Oavsett diskussionsmetod ska moderatorn ha en neutral inställning, men samtidigt vara 
engagerad. Det är viktigt att moderatorn tydliggör för gruppen att hon/han inte är expert 
på ämnet och inte heller tar ställning till deltagarnas åsikter. Wibeck (2000) framhåller 
att vad moderatorn säger i inledningen och hur det sägs är av stor betydelse för den fort-
satta diskussionen. Om moderatorn t.ex. fokuserar för mycket på intervjuguiden kan 
gruppen sitta och vänta på frågor istället för att själva ta initiativ till att starta nya 
diskussioner. Om moderatorn är stressad och osäker kan det smitta av sig på gruppen. 

I en ostrukturerad diskussion bör moderatorn vara så passiv som möjligt och våga vänta 
ut deltagarna då det blir tyst. Enligt Wibeck (2000) uppkommer ofta nya intressanta 
aspekter av ämnet efter sådana pauser. I det strukturerade fallet är moderatorns roll att 
se till att diskussionen följer intervjuguiden och ger svar på de frågor som finns där. 

Samma moderator bör användas vid alla diskussionstillfällen. 

 



 

VTI notat 8-2008 15 

3.3.2 Dokumentation 
Diskussionen dokumenteras lämpligtvis med ljudupptagning eller video. Om det är 
viktigt att veta vem som säger vad eller om man även är intresserad av den icke-verbala 
kommunikationen är video att föredra. Ljud/bildupptagningen kan kompletteras med 
anteckningar, vilket i så fall sköts av assistenten. 

 
3.4 Analys 
Innan materialet kan analyseras måste det bearbetas. Både Wibeck (2000) och Morgan 
(1998a) tar upp fyra typer av bearbetning: transkriptionsbaserad, bandbaserad, anteck-
ningsbaserad och minnesbaserad. Det förstnämnda sättet innebär att man skriver ut 
samtalen vilket ger bäst underlag för vidare analys. Bandbaserad bearbetning innebär att 
man lyssnar igenom bandet och gör en förkortad transkription, vilket kan passa bra vid 
strukturerade fokusgrupper. De två sistnämnda metoderna baseras på anteckningar 
respektive moderatorns (och ev. assistentens) minne, vilket gör att analysen kan tendera 
att bli godtycklig och de metoderna bör därför inte användas i forskningsstudier. 

Det finns inga tydliga riktlinjer för hur en fokusgruppsdiskussion ska analyseras. Dock 
betonas vikten av att gå systematiskt tillväga och att man samtidigt anpassar analysen 
efter det material man har. Wibeck (2000) föreslår att man utgår från intervjuguiden och 
lägger till ämnen som deltagarna tagit upp spontant samt stryker ämnen som inte gene-
rerat tillräckligt mycket information. Materialet sammanställs och delas in i mindre 
delar där varje del kodas, dvs. tilldelas sammanfattande ord eller uttryck. Det kodade 
materialet undersöks därefter med avseende på trender och tendenser. Viktigt i analys-
processen är att hitta mönster och göra jämförelser. Wibeck nämner tre faktorer man bör 
beakta när man analyserar materialet: frekvens (hur ofta ett ämne eller en åsikt kommer 
upp), omfattning (hur många personer som talar om ett visst ämne eller har en viss 
åsikt) och intensitet (med vilken styrka/intensitet ett ämne diskuteras eller en åsikt fram-
förs). 

Forskaren kan välja mellan att göra en horisontell eller vertikal analys. I det först-
nämnda fallet redovisas resultaten ämnesvis, vilket är lämpligt då man har flera grupper 
som liknar varandra. Om grupperna däremot är olika passar vertikal analys bättre, då 
resultaten redovisas gruppvis. 

Wibeck (2000) beskriver även andra sätt att analysera materialet. 

 



 

16 VTI notat 8-2008 

4 Metod 
Två fokusgrupper genomfördes på två olika dagar i början på december 2007. I den 
första gruppen deltog fem representanter för två olika driftentreprenörer (NCC och 
Vägverket Produktion) från tre olika driftområden i Östergötland. I den andra gruppen 
deltog fyra lastbilschaufförer och fyra busschaufförer som ofta kör på landsväg. Samt-
liga deltagare var män. Alla deltagare hade stor erfarenhet av vinterväghållning respek-
tive körning på halt väglag. 

Innan deltagarna bjöds in förbereddes en intervjuguide. Även om punkterna anpassades 
till respektive deltagargrupp var målet att diskussionspunkterna skulle motsvara var-
andra i de båda grupperna. I första delen av diskussionen skulle deltagarna diskutera om 
nuläget angående halka på vägen, om hur de fick halkinformation och annan nödvändig 
information idag och om de var nöjda med informationen de fick. Sedan skulle modera-
torn förklara SRIS-funktionaliteten och presentera stimulusmaterial för att underlätta 
förståelsen. De två intervjuguiderna återfinns i bilagorna 2 och 3. Deras struktur ligger 
mellan ostrukturerad och strukturerad och tanken var att moderatorn enbart skulle av-
bryta och fråga om gruppen tappade tråden eller inte tog upp ett särskilt ämne av sig 
själv. 

Driftentreprenörerna fick som stimulusmaterial en karta med halknivåer i olika färger 
inritade på huvudleden. Chaufförerna fick se en hastighetsmätare som visade ett rekom-
menderat hastighetsintervall i grönt under själva siffrorna på hastighetsmätaren. Vid den 
rekommenderade maximalhastigheten övergick färgen till rött för att indikera att dessa 
hastigheter ansågs vara för höga. Denna display hade visat sig som överlägsen med 
avseende på både subjektiva och objektiva kriterier i simulatorförsöket inom EU-pro-
jektet INTRO (Kircher, 2007b). Stimulusmaterialet finns i bilaga 4. 

Gruppdiskussionerna genomfördes i ett av VTI:s mötesrum. Borden var arrangerade så 
att deltagarna satt i en cirkel, utan att framhäva någons position. En liten inspelnings-
apparat (OLYMPUS DS-30) placerades i mitten på bordet. Assistenten och moderatorn 
satt vid sidan av vid ett annat bord. Deltagarna bjöds på fika innan diskussionen 
startade. 

Samma moderator var närvarande vid båda diskussionerna. Assistenten vid den första 
gruppdiskussionen var dock inte densamma vid den andra. I båda fokusgrupperna in-
ledde moderatorn med att läsa upp introduktionen som återfinns i bilaga 1. Därefter fick 
grupperna de första frågorna från intervjuguiden. Hela diskussionen spelades in och 
assistenten förde anteckningar på en dator. Moderatorn ställde några av frågorna på 
intervjuguiden som gruppen inte berörde av sig själv. Efter ca 30–40 minuter presen-
terade moderatorn stimulusmaterialet och förklarade hur SRIS förväntas fungera. Sedan 
koncentrerade sig frågorna runt detta stödsystem. 

I båda grupperna ebbade diskussionen ut efter ungefär en och en halv timma. Modera-
torn frågade avslutande om någon hade något mer att tillägga. När diskussionen var slut 
fick varje deltagare två biobiljetter som tack för deltagande samt en blankett för rese-
kostnadsersättning. 

Assistenten och moderatorn samtalade efteråt om dagens diskussion och jämförde hur 
man hade uppfattat argumenten och stämningen. 
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5 Resultat 
Resultaten från de två fokusgrupperna presenteras nedan var för sig. 

 
5.1 Driftentreprenörsgruppen 
Inledningsvis ställs frågan hur stort problemet med halka egentligen är och hur 
driftentreprenörerna får information om halka idag.  
Driftentreprenörerna inleder med att påpeka att det egentligen inte ska finnas någon 
halka på de vägar som de underhåller, i alla fall inte på de större vägarna. Men de 
tillägger att det är olika hur de som driftentreprenörer ser på halka och hur vanliga 
bilister ser på halka. Driftentreprenören ska ju gå efter de nivåer som de har fått från 
Vägverket och efter det görs friktionstester. Med hjälp av friktionsmätare på bered-
skapsbilarna kan entreprenörerna se om väglaget på de vägar de ansvarar för håller sig 
inom tillåtna gränsvärden. Deltagarna menar att när de ligger nära den lägsta gränsen för 
tillåten friktion på vissa vägar är det i princip isbana på vägen, men ändå har entreprenö-
ren alltså gjort vad den ska. Ett par deltagare uppger att det händer att entreprenörer 
halkbekämpar mer än vad de ska på mindre vägar (av hänsyn till skolbussar och bussar 
utan vinterdäck). Dessa mindre vägar kan alltså tillåtas ha vinterväglag, ändå underhålls 
de så att de är halkfria nästan jämt. Vid de tillfällen entreprenörerna inte kan underhålla 
dessa vägar som tidigare blir bilisterna frustrerade. En deltagare tror att bilisterna också 
blir lite bortskämda av de senaste årens milda vintrar vilket gör att kravet på driftentrep-
renörerna ökar. Folk förväntar sig att vägarna alltid ska vara halkfria, för det är de ju 
nästan alltid ändå. I norra Sverige finns nog en annan acceptans för halka tror gruppen. 
Gruppen tycker också att det har betydelse att man försöker vara konsekvent i sitt 
underhåll av vägarna. 

Det framkommer också att en stor del av driftentreprenörernas problem inte ligger i att 
förutspå halka, utan i att vägarnas beläggningar är så dåliga. Spårbildningen gör att 
underhållet inte gör den nytta som det är tänkt. En deltagare uppger att de få bilar 
(exempelvis plogbilen ”tusenfotingen”) som kan hantera spårbildningen bra inte 
används längre. En deltagare säger att slask är det farligaste och mest förrädiska väg-
laget att hantera. 

 
5.1.1 Dagens rutiner 
I princip är det de utplacerade VViS-mätstationerna som ger driftentreprenörerna 
information om väder- och väglagsförhållanden idag. Några deltagare berättar att 
systemet med VViS-stationer startade på 1980-talet och då kunde man ringa till 
stationerna för att få information. En deltagare säger att det var 1989 som man fick en 
pc med information från stationerna på skärmen, vilket var ett genombrott. Systemet har 
inte förändrats nämnvärt men vissa stationer har flyttats, några har byggts till och ett 
antal nya parametrar i informationen har tillkommit. Informationen från VViS inne-
håller bland annat kurvor för tillståndet på vägpunkten respektive vägytan. Varje halv-
timme uppdateras information om uppklarnande. Prognosen om uppklarning ger en 
indikation om huruvida det kommer att bli temperaturhöjning eller inte. Uppklarning 
betyder lägre temperaturer och därmed möjligen isbildning. Även information såsom 
snödjup och temperatur ingår. Det som också hjälper till är att man får radarbilder en 
gång i halvtimmen, det är framförallt viktigt vid snöfall. En deltagare beskriver sitt 
inhämtande av väderinformation på följande sätt:  
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”Vi får en lokal [för den stad som de arbetar i] SMHI-prognos dagligen som är mycket 
detaljerad. Sedan har vi informationen från VViS-stationerna. Utöver detta kan vi ta del 
av SMHI:s rapporter i radio och tv. Dessa tre källor kan ge oss ganska skilda upp-
gifter.” 

En deltgare sammanfattar diskussionen med att konstatera att ”man får vara sin egen 
meteorolog”. 

En deltagare uppger att TIC:en (trafikinformationscentralen) ska informeras halv fem. 
För de andra deltagarna verkar andra tidpunkter gälla. TIC:en ska alltid känna till läget 
på vägarna och kunna varna trafikanterna om dåligt väglag råder. 

Vid klockan två åker samma deltagare ut och kollar om det är uppklarning. Om åtgärder 
behövs säkrar han backarna först. Rutinerna för exakt hur man arbetar och när man åker 
ut för att åtgärda är dock väldigt olika mellan olika driftområden och mellan olika 
stationer. Att alla gör olika bedömningar är alla ense om. Det märks även i större skala 
om man åker över Vägverkets regiongränser till exempel, säger någon deltagare. En 
annan deltagare påpekar att det försöker man jobba bort på Vägverket nu. Det är också 
individuellt mellan olika vägmästare hur snabbt man ger sig ut, bland vissa (och fram-
förallt förr) fanns en tendens att man tävlade mot varandra om vem som var sist ut. Alla 
är överens om att det är ett dåligt sätt och att det är bra att ligga i framkant med sina 
åtgärder. Samtidigt poängterar någon att man inte vill åka ut i onödan, att det finns en 
liten rädsla för att göra av med för mycket resurser. Deltagarna verkar ändå överens om 
att det alltid är bättre att genomföra en åtgärd som sedan blir fel (kanske att det åter-
fryser), än att inte ha gjort något alls. Någon anser att man blivit bättre på att avgöra när 
man ska ut och genomföra en åtgärd jämfört med tidigare.  

Det är den som har jour som är ansvarig för hur och när åtgärder skickas ut. Den som är 
platschef och/eller har hand om det ekonomiska ska inte sätta sig över denna person. 
Den ansvariga kan stöttas men det är viktigt att han/hon har fria händer att fatta beslut. 
En deltagare nämner att som stöd till driftentreprenörernas arbete finns den så kallade 
”salthunden” från Vägverket (ett exemplar överlämnas till moderatorn). De övriga 
håller med om att den hjälper dem mycket i hur de ska agera i olika situationer. Salt-
hunden är en saltmall vid kemisk halkbekämpning som finns för olika vägar.  

Därefter diskuteras beredskapstider. Det verkar som att alla har en beredskapstid på 
45 minuter. På den tiden ska personen som ska genomföra åtgärden på vägen inställa 
sig. Plogen eller fordonet prepareras så att det går att arbeta med. Det är inte konstigt 
om det tar en timme och en kvart innan åtgärden kan börja efter mottaget beslut om 
åtgärd. Därefter är det ju inte säkert att man börjar åtgärda precis där det är som mest 
halt eller utsatt. Det kan alltså dröja länge innan en enskild plats åtgärdas, förklarar 
gruppen. 

Gruppen uppger att det händer att man som driftentreprenör blir överraskad av halka. 
”När det väl slår till blir det halt fort.” ”Då är man för sent ute.” En deltagare under-
stryker att det är långt mycket mer resurskrävande att åtgärda en redan uppkommen 
halka än att åtgärda i förväg.  

På frågan om man är nöjd med dagens informationsförsörjning om halka uppger 
gruppen att VViS-informationen är bra, men den kan inte vara det enda underlaget för 
beslut om åtgärder. En deltagare uttrycker att ”man får inte stirra sig blind på den”. I 
princip räcker alltså VViS-systemet, men informationen i det kan förbättras och byggas 
ut. Några deltagare nämner också att SMHI-rapporterna har blivit sämre de senaste åren.  
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En deltagare säger att man inte kan lita på prognoserna i VViS fullt ut, ”det säger de till 
och med själva”. Exempelvis när det finns information om snödjup på ett par centimeter 
kan det i verkligheten röra sig om 5–6 cm snö. VViS-stationerna står inte heller alltid på 
platser som är viktiga vädermässigt och entreprenörerna skulle vilja ha fler stationer. 
”Det kan hända mycket mellan stationerna.” Till exempel kan snöfall vara extremt 
lokala. 

Det fattas även information om hur mycket restsalt som ligger på vägen. Det är mycket 
viktig information för driftentreprenörerna som måste arbeta preventivt. Framförallt i 
backar kan det bli farligt om man inte vet hur mycket restsalt som ligger kvar. Idag får 
man förlita sig till att titta efter djur som slickar på vägen eller till hur mycket man tror 
ligger kvar. En deltagare kommenterade till och med att det fanns entreprenörer som 
själva slickade på fingret efter att ha rört vid vägytan. Hela gruppen är ense om att infor-
mation om restsalt är den enskilt viktigaste uppgiften som man skulle vilja lägga till i 
VViS-informationen. En deltagare påpekar att han har efterfrågat denna information i 
många år. 

Gruppen tycker också att informationen från VViS kommer med något för glesa inter-
vall. Önskvärt är att ha information om uppklarnande oftare än en gång varje halv-
timme. Hellre varje kvart, säger en deltagare. 

En deltagare formulerar kritiken mot de försämrade SMHI-rapporterna lite mer konkret 
genom att säga att han upplever dem som inte nog uppdaterade och formuleringarna i 
dem är alltför luddiga. Gruppen diskuterar också om prognoserna sträcker sig över för 
kort tid. Det är ju bra om man vet i förväg hur vädret blir framöver så att man kan vara 
beredd. Några tycker att prognoserna måste sträcka sig över längre tid men det får man 
inget tydligt gehör för från resten av gruppen.  

 
5.1.2 Nytt halkinformationssystem 
SRIS presenteras för gruppen och deltagarna blir tillfrågade om hur de skulle 
uppleva ett sådant halkinformationssystem. 
En deltagare inleder med att säga att det inte är personbilarna som är det största proble-
met, utan det är lastbilarna. Kan man få information från dem också är det ju bra. En 
deltagare poängterar sedan att det viktiga är att de får information som gör att de kan 
arbeta preventivt. Om det dynamiska systemet går ut på att identifiera halka så får 
entreprenören ju bara informationen när det är för sent med en åtgärd. En deltagare 
säger att det är skillnad om det är gemene man som ska ge oss informationen eller om 
den ska komma från entreprenörens egna bilar. När personbilar upptäcker halka då är vi 
alldeles för sena i vårt arbete, med tanke på hur lång tid det tar för en bil att infinna sig 
på den kritiska platsen. Driftentreprenörerna blir alltmer övertygade om att de varningar 
om halka som de skulle få genom SRIS skulle komma alltför sent och därmed blir 
systemet inte användbart för dem i den preventiva roll som de har.  

Däremot är gruppen kanske intresserad av systemet i egenskap av privatbilister. Är man 
ute och kör kan information om var det faktiskt är halt spela roll för hur man väljer att 
köra. En sådan information bör komma från informationsskyltar ute i vägmiljön eller 
genom radion, tycker deltagarna. Men det får inte vara någon handpåläggning mellan 
den insamlade informationen och det som går ut till bilisterna igen, då fungerar det inte, 
tycker man. Allting ska vara helt automatiserat. Därefter påpekas det att det kanske ändå 
inte finns någon betalningsvilja för en sådan tjänst för privatbilister. I så fall måste det 
handla om ett standardiserat system. 



 

20 VTI notat 8-2008 

När gruppen tillfrågas om vad de behöver för att förbättra sin halkbekämpning 
uttrycks återigen att de vill ha fler VViS-stationer med tätare uppdateringar och med 
information om restsalt. De utsatta platserna (med speciella väderförhållanden) är 
viktiga att täcka in med VViS. Och så måste de olika driftentreprenörerna bli bättre på 
att ringa varandra för att hjälpa varandra med information. Man behöver inte ha infor-
mation från var 50:e meter, det räcker med täta VViS-stationer. Informationen om rest-
salt är central, också för att salt kan göra att en väg torkar långsammare eftersom saltet 
binder vatten och håller det kvar på vägen istället för att det avdunstar. Gruppen tittade 
på den presenterade kartan och tyckte att den skulle kunna vara nyttig om färgerna 
betydde restsalt istället för halka. Ingen kritik framfördes mot själva presentationsytan, 
alltså gränssnittet som användaren interagerar med, dock blev det ingen fördjupad 
diskussion om systemet, eftersom det inte värderades som nyttigt överhuvudtaget. 

En deltagare säger att det självklart skulle vara önskvärt med ett system som kan läsa 
vägytans beskaffenhet. Alla är överens om att all förbättrad information som man kan få 
för att genomföra preventivt arbete är eftersökt. Bättre beläggning skulle också hjälpa 
dem i deras arbete med att förhindra halka. Sprinklersystem kanske är något att tänka 
på, liksom värmeslingor i vägen. Med kameror vid VViS-stationerna skulle man kunna 
se det faktiska snöfallet. Vissa saker i entreprenörernas arbetsrutiner skulle också kunna 
förbättras. En deltagare påpekar att man vill gå tillbaka till att starta arbetet klockan 3 på 
natten. Dessutom måste samarbetet mellan driftområdena bli bättre. Övervaknings-
centralerna ska inte finnas kvar och det tycker de flesta är dåligt, men man poängterar 
att det viktiga är att kontakt hålls mellan driftområdena.  

Gruppen diskuterar pengar och dagens system med att verksamheten är konkurrensut-
satt. De flesta uttrycker att allt handlar om pengar idag. I och med att Vägverket ger sina 
kriterier så vill de ju inte att det ska strös mer salt än nödvändigt. En deltagare säger ”i 
dagsläget är vi ute och gamblar lite” och syftar på att man ibland försöker vara sparsam 
med åtgärder för att inte göra av med pengar. En deltagare förklarar att normerna är 
ganska låga, i princip får entreprenören enbart betalt för 80 % av det som görs. En del-
tagare uttrycker att han tycker att det är fel att den funktion som de utför är konkurrens-
utsatt, för ”det är liv vi håller på med”. ”Det borde inte bara handla om pengar.” Där-
efter kommer diskussionen in på framtiden. Nu ska entreprenörerna dra ner ännu mer 
enligt Vägverket vilket innebär att de måste tumma på säkerheten och minska ner på 
allt, uppger flera av gruppens deltagare. En deltagare undrar hur man ska få bilisterna att 
förstå att entreprenörerna fått mindre resurser till vinterväghållningen.  

Ytterligare ett ämne som diskuteras är attityden och miljön på vägarna i allmänhet. 
”Hastigheterna trissas upp något fruktansvärt.” Samma deltagare tar upp ett par 
exempel på hur trafikanterna beter sig: ”När vi var ute … på natten åkte långtradare 
förbi på farthållare och det är även privatbilister. Två TMA [påkörningsskydd som är 
placerat efter vägarbetsfordon som gör intermediärt vägarbete, anm. av författarna] 
har blivit påkörda nyligen.” Farthållarna är värst eftersom de gör att den tunga trafiken 
inte saktar ner, trots att det behövs ganska ofta.  
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5.2 Chaufförsgruppen 
Moderatorn inleder diskussionen med att ställa frågorna ”Hur stort är problemet 
med halka jämfört med andra trafikproblem?”, ”Hur jobbigt är det att köra i halka?” 
samt ”Hur ofta blir ni överraskade av halka?” 
Gruppen menar att halka alltid är ett problem, men att den halka som inte syns är värst. 
Flera deltagare säger att om det är snö på vägen så vet man att det kan vara halt och då 
anpassar man farten. Om vägen däremot är bar så är det svårt att upptäcka att det är halt. 
Oförutsägbarheten med halkan upplevs som ett problem. Deltagarna återkommer flera 
gånger till att halkan kan vara mycket överraskande och att väglaget kan variera mycket 
då man kör en längre sträcka. Gruppen är överens om att de största problemen med 
halka uppstår då det är nollgradigt eller ett par minusgrader. Någon tillägger att det kan 
vara halt även om det är kallare än så, men att det är en annan, mer kontrollerad typ av 
halka då.  

Gruppen nämner också att halkan vållar ännu större problem för utländska förare, dels 
för att utländska förare är mindre vana vid svenskt vinterväglag, dels för att deras 
fordon i allmänhet är sämre rustade för vinterförhållanden. Någon tror att utländska 
förare blir mer överraskade av halka än svenska. En annan deltagare tillägger att vi i 
Sverige ständigt lever med vinterväglag och vi är därför bättre förberedda på halka. 

Deltagarna anser att halkbekämpningen är av stor betydelse. De som kör längre sträckor 
påpekar att väghållningen kan variera mycket mellan olika län, vilket är ett bekymmer 
om man inte är van vid vägen. Om man ofta kör samma väg lär man sig var det brukar 
vara halt och hur väghållningen är på olika sträckor. Gruppen menar att det är ett stort 
problem att väghållningen ”blandas”. Förutom att halkbekämpningen varierar i olika 
län, så upplever förarna att saltmängden varierar och att väghållarna är ute olika tider, 
vilket leder till ovisshet. Som förare vet man inte vad som är gjort. En av deltagarna 
säger att ”man får för sig att det är olika blandningar i saltet” medan en annan säkert 
vet att väghållarna använder sig av olika saltblandningar. Vidare anser deltagarna att 
väghållarna ibland fuskar och saltar innan de har fått bort snön, vilket ger en väldigt 
moddig vägbana. Gruppen menar att det äventyrar säkerheten. ”Väghållarna tänker inte 
på oss som ska åka på det”, säger en av deltagarna. 

Något som deltagarna tycker är viktigt vid halka är att ha bra däck. Lastbilar har inte 
speciella sommar- eller vinterdäck. På bussar byter man ibland till grovmönstrade däck 
på vintern. En deltagare påpekar att bra däck är en billig livförsäkring, men att många 
ändå väntar för länge med att byta ut gamla däck. Gruppen anser att det är en fråga om 
ekonomi för företagen. Någon konstaterar att däcken egentligen är en ganska liten 
kostnad i förhållande till resten av fordonet och lasten. 

Av diskussionen framgår att halka upplevs på olika sätt då man kör personbil och då 
man kör tungt fordon. Till exempel är halka i uppförsbackar ett större problem för tunga 
fordon än för personbilar. ”Varenda vinter hör man på radion att lastbilar fastnat i 
Jönköpingsbacken”. Men det är ännu värre att köra nerför, tycker gruppen. De ger även 
uttryck för den oro de som förare av tunga fordon kan känna vid halt väglag, i och med 
att ett tungt fordon kan orsaka mycket större skada i en olyckssituation än en personbil. 

Förarna uppger att även lasten är avgörande när det är halt. Lasten bör placeras så att 
man får jämnt tryck på hjulen, för bästa fäste. Bussförarna påpekar att det är svårt att 
själv placera lasten, dvs. passagerarna, i en buss. 
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5.2.1 Dagens rutiner 
Moderatorn frågar deltagarna hur de i dagsläget får information om halka. 
En deltagare säger att ”det märker man när man bromsar eller gasar”. En annan be-
rättar att han varje dag kör personbil till jobbet innan han sätter sig i ett tungt ekipage, 
och menar att han då får en startsträcka där han kan känna vilket väglag det är. Ytter-
ligare en deltagare tillägger skämtsamt att ”kliver jag ur bilen och ramlar omkull, då är 
det halt”.  

Förarna uppger att de försöker ha kontakt med kollegor via telefon när de är ute och kör, 
och att de varnar varandra för halka. Någon berättar att vid den första halkan på hösten 
så brukar alltid första förare ut ringa in och rapportera om väglaget. Deltagarna säger att 
de även lyssnar på radio, men är överens om att den viktigaste informationskällan är 
kontakten med andra förare. ”Kollegorna vet vad de talar om, man får rätt information” 
säger en deltagare. En annan fyller i med att informationen från kollegorna är färskare 
än den man får från radion. 

Gruppen diskuterar även de halkinformationssystem i form av utetemperaturmätare som 
finns i vissa fordon. Deltagarna framhåller att dessa är mycket bra och till stor hjälp 
framförallt vid snabba väderomslag. Flera deltagare säger att man inte tänker på ute-
temperaturen när man sitter i en varm bil, men om man får en varning från utetempera-
turmätaren/halkvarnaren så blir man uppmärksam på att det kan vara halt. 

Erfarenhet tas upp som en viktig faktor för att veta när och var det är halt. Förarna 
menar att om man åker samma sträcka ofta så lär man sig var det brukar vara problem 
med halka. 

 
5.2.2 Nytt halkinformationssystem 
Moderatorn berättar om SRIS och frågar vad gruppen tycker. 
Deltagarna är inledningsvis lite skeptiska och menar att det kan bli för mycket informa-
tion och att det kan bli tjatigt. Någon påpekar att bilarna som skickar in informationen 
kanske har dåliga däck så att informationen inte blir relevant för den som har bra däck. 
Någon annan tillägger att det även är stor skillnad mellan personbil och tunga fordon. 

En deltagare tror att halkinformationssystemet skulle vara till större nytta för väghållar-
na än för bilisterna och får medhåll av de övriga. 

Någon säger att det ändå vore bra med halkinformation i bilen, t.ex. när man har stannat 
någonstans och lastat och vädret har ändrats till hemresan. De andra deltagarna instäm-
mer men poängterar samtidigt att det är viktigt att varningen i så fall kommer på rätt 
plats. Gruppen är överens om att man inte vill ha några onödiga varningar, t.ex. var-
ningar som gäller andra delar av landet eller varningar som kommer alltför tidigt. Del-
tagarna menar att om varningen kommer för tidigt så hinner man glömma och det är 
också risk för att vädret hinner ändras. Vidare anser gruppen att det är viktigt med auto-
matik för att informationen ska komma ut snabbt. ”Ingen människa ska sitta och knappa 
in informationen” säger en deltagare och jämför med trafikinformationssystemet RDS-
TMC. 

Gruppen spekulerar även kring om man skulle kunna använda systemet för att skicka ut 
annan trafikrelaterad information än halkvarningar. Någon nämner vilt som ett stort 
problem. En annan tar upp olyckor och köer som exempel på tillfällen då det är viktigt 
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med snabb information till trafikanterna. En deltagare påpekar återigen att informa-
tionen ska komma fortare än den gör med RDS-TMC. 

 

Moderatorn frågar gruppen vilka krav de skulle ha på ett halkinformationssystem. 
Deltagarna tycker att varningen ska komma ca 5–10 km i förväg och de återkommer till 
att varningen inte får komma för tidigt. Någon föreslår att systemet ska varna två 
gånger: en tidig varning och en när man är nära. En annan deltagare menar att det vore 
bra om man kan anpassa tidpunkten efter informationen. ”Om man vill kunna ta en 
annan väg måste ju informationen komma tidigt”, påpekar han, men tillägger att han då 
i första hand tänker på olyckor och inte halka. Någon nämner risken för att man kan 
missa varningen om man samtidigt blir störd t.ex. av att mobiltelefonen ringer. 

 

Moderatorn frågar gruppen om hur man skulle vilja ha informationen från 
halkinformationssystemet och visar ett exempel på hur det skulle kunna se ut (se 
bilaga 4). 
Förarna är helt överens om att informationen bör visas i GPS-navigatorn. De flesta 
verkar ha god erfarenhet av GPS-navigatorer och tycker att de är ett bra hjälpmedel. En 
deltagare säger att man vill hålla isär trafikinformation och fordonsrelaterad information 
(kontrollampor etc.) och de övriga instämmer. Någon tar upp problemet med att pre-
sentera information på olika sätt i olika fordon. Som yrkeschaufför växlar man ofta 
fordon, vilket gör att man ständigt måste lära sig nya system. En GPS-navigator kan 
man lätt ta med sig och då ser informationen alltid likadan ut. Gruppen menar också att 
en GPS-navigator kostar relativt lite pengar. 

Gruppen diskuterar vidare kring hur informationen bäst presenteras. En deltagare tycker 
att informationen från RDS-TMC som visas i GPS-navigatorn är bra. Han förklarar att 
en varning för t.ex. vägarbeten visas som en symbol i form av en vägskylt som är lika-
dan som den riktiga vägskylten för vägarbete. De andra håller med om att man vill ha en 
enkel stor symbol och gärna även ett röstmeddelande. Någon säger att man ibland blir 
trött på GPS-rösten och därför stänger av den. En annan tillägger att många är översynta 
och därför inte kan läsa textmeddelanden och att symboler därför är att föredra. 

En deltagare berättar om utetemperaturmätaren/halkvarnaren i sitt fordon. Han förklarar 
att man får fram informationen genom ett antal knapptryckningar på färddatorn och att 
informationen bara visas en kort stund innan displayen återgår till ursprungsläget. Del-
tagaren menar att informationen är viktig när det är risk för halka och att det därför kan 
bli väldigt många knapptryckningar under ett körpass, vilket tar uppmärksamhet från 
körningen. 

Deltagarna tror inte på att visa halkinformation på hastighetsmätaren (se bilaga 4). En 
anledning är, som nämnts ovan, att man vill hålla isär trafikinformation och fordons-
relaterad information. De framhåller också att körandet inte får bli för styrt och passivt, 
utan att föraren måste få tänka och fatta beslut själv. 

Flera deltagare nämner att man som förare av tungt fordon gärna vill hitta en fart så att 
man flyter med i trafiken och vet att man har en sådan fart att man kommer uppför 
backarna. 

Gruppen återkommer flera gånger till att ett halkinformationssystem inte får leda till att 
förarna får för mycket information. Deltagarna menar att de redan idag har mycket 
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information att ta ställning till, utöver själva trafiksituationen. Lastbilschaufförerna 
nämner färddatorn medan busschaufförerna uppger att busspassagerarna kräver mycket 
uppmärksamhet. ”Ibland förväntar de sig nästan att man ska servera kaffe medan man 
kör”, säger en av bussförarna. En annan tillägger skämtsamt att ”vi karlar kan bara 
göra en sak i taget”. 

 

Moderatorn frågar gruppen vad de skulle tycka om att skicka in information till 
SRIS-databasen. 
Alla i gruppen är överens om att det skulle vara okej att fordonet skickar in information 
när man kör i tjänsten och de tror att yrkesförare i allmänhet skulle hålla med om det. 
Deltagarna menar att de som yrkeschaufförer redan är så övervakade så att ett system 
till inte gör någon skillnad. De är mer tveksamma när det gäller privatpersoner och 
menar att det inte alls är självklart att man som privatperson vill skicka information. 
”Hur vet man var informationen hamnar?” undrar någon. En annan deltagare påpekar 
att privatpersoner i någon mening redan är övervakade via mobiltelefonen, men att den 
går att stänga av om man inte vill att någon ska veta var man befinner sig. Gruppen enas 
om att halkinformationssystemet måste gå att stänga av – både när det gäller att skicka 
och ta emot information – för att det ska vara intressant för privatpersoner. 

Vidare är gruppen överens om att man själv måste kunna välja vilken och hur mycket 
information man vill ha. Deltagarna nämner flera gånger att det är skillnad på tunga 
fordon och personbilar och att man måste skilja på informationen från de olika fordons-
slagen. 

 

Moderatorn frågar gruppen om de skulle lita på ett halkinformationssystem. 
Deltagarna svarar snabbt att de som yrkesförare inte litar på några system. De menar att 
de skulle fortsätta att ringa varandra och tänka själva och att de skulle se ett halkinfor-
mationssystem som ett komplement. En deltagare påpekar att ett varningssystem inte får 
leda till ändrat beteende i form av ökat risktagande. 

 

Moderatorn frågar gruppen om de har något ytterligare att tillägga. 
En deltagare säger återigen att halkinformationssystemet tveklöst borde hjälpa halkbe-
kämparna och de övriga håller med. Gruppen menar att dagens vägstationer står för 
glest och att det vore jättebra om halkbekämparna får kontinuerlig information från 
bilarna. Förarna vill ha bort onödig saltning och tror att detta system kanske kan hjälpa 
till med det. Någon påpekar att systemet även skulle fungera för mindre vägar, där det 
saknas vägstationer. 

Någon nämner en informationstavla som visar vägtemperatur och påpekar att det är 
värdefull information. Gruppen föreslår att informationen från vägstationerna borde 
kopplas ihop med halkinformationssystemet så att man får vägtemperatur direkt i bilen. 
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6 Diskussion 
Diskussionen berör inledningsvis metoden och hur den användes i det beskrivna fallet. 
Begränsningarna med metoden tas upp. De två fokusgrupperna diskuteras var för sig 
och därefter belyses likheter och skillnader mellan de båda grupperna.  

 
6.1 Metod 
Fokusgruppsdiskussion är en metod för att undersöka åsikter och uppfattningar hos 
olika grupper av människor, men resultaten kan inte generaliseras till att gälla för en hel 
population. I den här studien hölls två gruppdiskussioner: en med driftentreprenörer och 
en med chaufförer av tunga fordon. Deltagarna rekryterades från olika bolag och orter i 
Östergötland och angränsande län. Det geografiskt begränsade urvalet kan ha påverkat 
resultatet i någon mån, eftersom väg- och väderförhållandena är olika i olika delar av 
Sverige. 

Samtliga deltagare var medelålders män med lång erfarenhet av sina respektive yrkes-
områden. Chaufförerna sa själva som sammanfattning till diskussionen att de har 
samma erfarenheter av frågorna som diskuterades och därför tycker ganska lika. Det 
kunde varit intressant att även ha med yngre personer i grupperna, eftersom det är 
tänkbart att yngre är mer vana vid informationsteknik och därmed mer benägna att ta till 
sig ny teknik. 

I teoriavsnittet om fokusgrupper anges att antalet fokusgrupper i en studie bör vara 3–5 
(kapitel 3.2.2). I den här studien ingick enligt direktiv från projektets styrgrupp två 
grupper. Syftet var att utan någon större fördjupning undersöka om ett halkinforma-
tionssystem överhuvudtaget är av intresse för olika målgrupper. Det är möjligt att flera 
grupper hade kunnat ge en mer nyanserad bild och ytterligare intressanta aspekter av de 
ämnen som diskuterades.  

De två gruppernas olika roller inom områdena halka och halkbekämpning medförde 
givetvis att diskussionerna fick olika inriktning. Intervjuguiderna utformades dock så att 
de skulle vara så lika som möjligt, så att diskussionerna skulle kunna jämföras. 

Gruppernas storlek överensstämmer med vad som rekommenderas i litteraturen 
(Morgan, 1998a, 1998b; Wibeck, 2000). Målet var att i varje grupp ha mellan fem och 
åtta deltagare. Både buss- och lastbilsföretaget som kontaktades lovade att skicka fyra 
förare var. Det var inte möjligt att rekrytera lika många driftentreprenörer, men eftersom 
antalet deltagare i båda grupperna låg inom den tänkta ramen ansågs inte detta vara 
något problem. 

Diskussionen flöt på bra i båda grupperna och alla deltagare fick komma till tals. I drift-
entreprenörsgruppen var det främst två deltagare som talade, dock utan att fullständigt 
ta över diskussionen. I chaufförsgruppen uppstod vid några tillfällen flera parallella 
diskussioner och moderatorn fick styra diskussionen lite mer än i entreprenörsgruppen. 
De flesta deltagarna i båda grupperna verkade vara bekanta med varandra och samtals-
tonen var avspänd och vänlig. 

Diskussionerna analyserades med bandbaserad innehållsanalys. Det mer utförliga och 
tidskrävande transkriptionsbaserade analyssättet ansågs inte vara motiverat att använda. 
Analys av gruppdynamiken har utelämnats. Som nämnts ovan blev det en bra diskus-
sion i båda grupperna och det är därför rimligt att anta att resultaten i huvudsak speglar 
gruppens och inte enskilda individers åsikter. Det framgick tydligt att deltagarna inte 
var rädda att säga vad de tyckte. 
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6.2 Driftentreprenörsgruppen 
Driftentreprenörsgruppen verkade vara överens i de flesta frågorna. De verkade vara 
”gamla rävar” som kunde sitt hantverk. I diskussionen framkom att det ansågs vara 
viktigt att lita till sig själv och att åka ut och bedöma vägen med egna ögon istället för 
att sitta inne och lita på tekniken. 

Som informationskällor inför halkbekämpning i dagsläget nämndes VViS-stationerna, 
lokala SMHI-rapporter, SMHI-rapporterna i radion och de egna upplevelserna. Kontakt-
er med andra driftområden nämndes också, men dessa behöver förbättras, tyckte man. 
Även om driftentreprenörerna i stort sett var relativt nöjda med den information de fick 
så såg man möjligheter till förbättring. Information om restsalt på vägarna nämndes 
redan innan SRIS presenterades. 

Driftentreprenörsgruppens inställning till SRIS var direkt från början ganska negativ 
och den blev inte bättre med tiden. Gruppen tyckte under diskussionen att ett sådant 
system bara skulle visa att de var för sena med att åtgärda halkan. Även om man via 
SRIS skulle få veta att det är halt någonstans, så skulle det ändå kunna ta betydligt 
längre än en timma innan åtgärderna är på plats. 

Gruppen hade svårt att diskutera SRIS och hålla sig till ämnet, eftersom man tyckte att 
systemet inte skulle ge något mervärde i det dagliga arbetet. Det nämndes igen att det 
vore mycket bättre att presentera restsalt på vägarna och då gärna via en karta med olika 
färger, men även andra presentationssätt var välkomna. Även om SRIS kan leverera 
information mer eller mindre i realtid räcker inte detta för driftentreprenörerna som 
kräver information för preventivarbete. 

Allmänt verkade driftentreprenörerna känna sig ganska oförstådda speciellt av bilist-
erna. Även om de gör mer än vad som är nödvändigt enligt reglerna anser gruppen att 
allmänheten förväntar sig att alla vägar alltid ska vara halkfria. 

 
6.3 Chaufförsgruppen 
Den fråga som engagerade chaufförerna mest var utformningen av och nyttan med 
halkinformationssystemet. Efter en viss skepticism inledningsvis medgav de att 
systemet skulle kunna tillföra något, men påpekade gång på gång att det inte får bli för 
mycket information och att informationen måste ges på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. 
Gruppen som helhet verkade ha ett visst teknikintresse – till exempel diskuterades GPS-
navigatorer med stort engagemang – så det är sannolikt inte en allmän motvilja mot ny 
teknik som ligger bakom chaufförernas inställning. Däremot kunde man ana en upp-
givenhet och stress inför de nya arbetsuppgifter som åläggs chaufförerna i och med 
teknikutvecklingen (”allt som ska matas in”) samt kritik mot att det tar uppmärksamhet 
från körningen. 

Diskussionen med chaufförerna visade på en viktig skillnad mellan yrkesförare och 
privatbilister, när det gäller hur man i dagsläget får information om halka. Yrkesförarna 
har ständig kontakt med varandra och kan på så vis få uppdaterad och relevant informa-
tion om läget på vägarna, medan privatbilister får förlita sig till väderprognoser. 
Chaufförerna menade därför att ett halkinformationssystem för dem enbart skulle 
fungera som ett komplement till den information de får från andra förare. 

Chaufförernas tankar kring hur användargränssnittet bör utformas – en enkel symbol i 
GPS-navigatorn, eventuellt i kombination med ett röstmeddelande – liknar det gräns-
snitt som presenteras i två examensarbeten som är utförda inom SRIS-projektet 
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(Heyden, 2007; Lööf, 2007). Heyden och Lööf föreslår en förenklad kartbild med enkla 
välkända symboler (t.ex. trafikskyltar) som visas i mobiltelefonen. Av företagsstrategi-
ska skäl var en förutsättning i deras arbete att informationen skulle visas i en fristående 
apparat och inte i bilens instrumentpanel. Chaufförerna är (utan kännedom om nämnda 
arbeten) inne på samma linje när de vill ha informationen i GPS-navigatorn, men moti-
verar separeringen med att det är viktigt att skilja på fordonsrelaterad och trafikrelaterad 
information. 

I det ovan nämnda EU-projektet INTRO testades dock enbart integrerade system där 
halkinformationen visades i hastighetsmätaren. Jämfört med en rekommenderad max-
hastighet gav en trafikskyltsymbol som varnar för halka nästan ingen hastighetsreducer-
ande effekt, även om symbolen fick nästan lika bra subjektiva betyg som den rekom-
menderade maxhastigheten. En möjlighet kan vara att kombinera båda alternativen, så 
att man i framtiden även kan integrera andra orsaker än enbart låg friktion i en rekom-
menderad hastighet. 

Gruppdeltagarna var helt eniga om att de som yrkeschaufförer inte skulle ha något emot 
att fordonet skickar information till en central databas. Detta tyder på att det inte borde 
vara så svårt att motivera yrkeschaufförer att delta i SRIS. Samtidigt måste man ta hän-
syn till att yrkeschaufförer kanske kör på ett annat sätt än privatbilister och att de 
vanligtvis kör längre sträckor. 

 
6.4 Samsyn och skillnader 
Driftentreprenörernas och chaufförernas syn på halka och halkinformationssystem har 
flera likheter, men resultaten visar också på skillnader i synsätt och bristande förståelse 
för varandras jobb och roller. 

Både entreprenörerna och chaufförerna ansåg att väglaget/halkbekämpningen varierar 
väldigt mycket mellan olika driftområden. Här skulle halkinformationssystemet kunna 
fylla en viktig funktion genom att förse entreprenörerna med information – vilken till-
sammans med tydliga kriterier för när åtgärder ska sättas in – skulle kunna ge en mer 
likvärdig halkbekämpning i olika områden. 

Något som kan vara värt att beakta vid utveckling av halkinformationssystemet är 
chaufförernas synpunkter på att det är stor skillnad mellan personbilar och tunga fordon 
när det gäller hur halka upplevs och vilka problem den vållar. Även driftentreprenörerna 
framhöll att det är lastbilarna som är det största problemet vid halka. Chaufförerna före-
slog därför att information från olika fordonsslag separeras. 

Driftentreprenörerna själva ansåg dock inte att de behövde halkinformationssystemet, 
utan menade att det var bilisterna som skulle ha störst nytta av systemet. Chaufförerna, 
å andra sidan, menade att systemet i första hand skulle vara till hjälp för entreprenö-
rerna. Att deltagare i undersökningar om varningssystem tycker att andra personer 
skulle ha störst nytta av systemet är ganska vanligt. Det hänger ihop med att de flesta 
bilister tycker att de kör mycket bättre än genomsnittet, vilket medför att de själva inte 
har behov av stöd- och varningssystem, medan till exempel grannen, frun eller dottern 
skulle behöva det (Svenson, 1981). 

Värt att notera är att driftentreprenörerna var intresserade av halkinformationssystemet 
som privatbilister. Chaufförsgruppen diskuterade aldrig huruvida de skulle ha nytta av 
systemet som privatbilister. Men eftersom deras viktigaste halkinformationskälla när de 
är i tjänst är andra yrkesförare kan man kanske dra slutsatsen att även de skulle ha större 
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nytta av systemet när de kör privat och inte har tillgång till informationen från kolle-
gorna. 

I diskussionerna framkom det att driftentreprenörerna och chaufförerna har bristande 
kunskap och förståelse för varandras jobb och roller. Chaufförerna menade att det 
ibland saltas i onödan, vilket av entreprenörerna förklarades med att det är enklare och 
mer ekonomiskt att salta i förebyggande syfte än att bekämpa en redan uppkommen 
halka. Det fanns också en tendens att skuldbelägga varandra för olika trafikproblem. 
Entreprenörerna riktade kritik mot den tunga trafikens oförmåga att anpassa hastigheten 
och visa hänsyn till väghållningsfordon. Chaufförerna ansåg att halkbekämpningen inte 
anpassas till dem som ska åka på vägarna. Detta visar att det finns ett missnöje med hur 
halkbekämpningen utförs idag och förbättringar torde därför välkomnas av båda parter. 

 
6.5 Slutsatser 

• Både driftentreprenörer och yrkeschaufförer upplever idag att halkbekämp-
ningen ibland är otillräcklig, samt att det finns stora variationer i hur och när 
halkan åtgärdas i olika områden. 

• Chaufförerna var inledningsvis skeptiska till SRIS, men medgav efter en stunds 
diskuterande att ett sådant system skulle kunna tillföra något för att göra deras 
körning säkrare. De skulle dock enbart se det som ett komplement till den 
information de får idag. Utformningen av användargränssnittet för ett halk-
informationssystem visade sig vara en viktig fråga för chaufförerna och de på-
pekade upprepade gånger att informationen måste ges på rätt sätt för att de ska 
ha nytta av ett sådant system. 

• Driftentreprenörerna poängterade starkt att SRIS inte skulle vara användbart för 
dem i rollen som halkbekämpare. De menade att informationen om halka som 
SRIS kan bidra med helt enkelt skulle komma för sent. Driftentreprenörerna ser 
hellre att VViS byggs ut. 

• Båda grupperna ansåg att SRIS skulle kunna vara användbart för andra än de 
själva. Chaufförerna ansåg att driftentreprenörerna skulle ha nytta av systemet, 
medan driftentreprenörerna menade att bilisterna skulle ha störst nytta av det. 

• För att kunna göra en välmotiverad bedömning av nyttan med halkinformations-
system är det nödvändigt att ta fram prototyper, både för driftentreprenörer och 
chaufförer. Efter en interaktion med systemet under kontrollerade betingelser 
skulle man återigen tillfråga de båda yrkeskategorierna vad de tycker om 
systemet, samt mäta deras faktiska beteende och prestanda. I en tidigare studie i 
det ovan nämnda projektet INTRO var deltagarna mer positivt inställda till ett 
halkinformationssystem än fokusgruppsdeltagarna, men de fick då möjlighet att 
själva prova systemet i en simulator (Kircher, 2007a, 2007b). 
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Inledande information till fokusdiskussionsgrupper 
 
Hej, 
 
jag heter Katja Kircher och arbetar här på VTI med trafiksäkerhetsfrågor. Detta 
är min kollega Ylva Berg / Carina Fors. 
 
Att ha diskussion i fokusgrupp är ett sätt att samla erfarenheter och idéer kring 
ett specifikt ämne. Därför samlar man personer som står nära i kontakt med det 
man vill lära sig mera om. Vi vill veta mer om halka, information om halka och 
halkbekämpning. Därför har vi samlat er, som i er dagliga verksamhet arbetar 
med/ påverkas mycket av de här frågorna.  
 
Syftet med dagens diskussion är således att ta del av era tankar, erfarenheter 
och idéer om halka och halkinformation Vi räknar med att själva diskussionen 
kommer att pågå högst 1.5 timmar. Vi vill betona att det är ni som är 
experterna och att vi är här för att lära av era erfarenheter och den diskussion 
som ni har.  
 
Vi har förberett ett antal frågor som i någon mån speglar de områden som vi 
önskar att ni berör i diskussionen. Vi kommer endast att ställa frågorna i de fall 
ni inte spontant tar upp dem.  
 
Som ett stöd för minnet bandar vi det som sägs. Tycker ni att det är ok? Vi 
kommer inte att koppla det som sägs till någon individ utan vi är enbart 
intresserade av vad som sägs – inte av vem! 
 
Ni kan väl börja med att presentera er för varandra med namn, var ni arbetar 
samt vilken roll ni har där ni arbetar. 
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Intervjuguide, 2007-12-03 
Entreprenörer – vinterväghållning 
 
Presentationsrunda 
 
Inledning 
Hur stort är problemet med halka jämfört med andra trafikproblem?  
 
Dagens rutiner 
Hur får ni information om förhållandena allmänt och om halka i synnerhet på 
vägarna i dagsläget? Hur stor del av er informationsinhämtning kommer från 
VViS? 
Vad för information gör att ni ger er ut för att förhindra halka? 
Hur lång tid tar det att få vägen halkfri efter att ni blivit informerade? 
Hur ofta tycker ni att ni blir överraskade av halka? 
Hur ofta händer det att ni genomför/ påbörjar åtgärder som inte visar sig 
behövas? 
 
Utvärdering av halkinformationen 
Upplever ni att den informationen om väder- och halkförhållanden som ni har 
tillgång till idag är tillräcklig?  
 
Om inte,  
På vilket sätt räcker den inte till? 
 
Nytt halkinformationssystem 
Skulle ni ha nytta av dynamisk information om väglaget, som samlas in av bilar? 
 
Om ja, 
Vad bör den informationen innehålla? Vad är det viktigaste i informationen? 
Hur detaljerad bör informationen vara? 
I vilken form vill ni ha informationen? 
Hur skulle ert arbete påverkas/förbättras med ett sådant system? 
Vad krävs för att man ska lita på ett sådant system? 
 



Bilaga 2 
Sidan 2 (2) 

 VTI notat 8-2008 

Om nej, 
 
Varför skulle ni inte ha nytta av det? 
Finns det någon annan information/tjänst som ni efterfrågar för att förbättra ert 
arbete med att förhindra halka? 
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Intervjuguide, 2007-12-04   
Chaufförer 
 
Presentationsrunda 
 
Inledning: 
Hur stort är problemet med halka jämfört med andra trafikproblem? 
Hur jobbigt är det att köra i halka? 
Hur ofta blir ni överraskade av halka på vägarna? 
 
Dagens rutiner 
Hur får ni i dagsläget information om förhållandena på vägarna i allmänhet och 
om halka i synnerhet?  
Händer det att lastbilschaufförer varnar varandra om vägförhållanden (halka) 
via Intercom? Hur vanligt är det? 
 
Utvärdera informationen om halka 
Upplever ni att den information om halka som ni får är tillräcklig? 
 
Nytt halkinformationssystem 
Är det ok för er att bilen skickar väglagsinfo till en central? 
Skulle ni ha nytta av dynamisk information om väglaget, som samlas in av bilar 
och som sedan kan fungera som ett slags halkvarningssystem? 
 
Om ja, 
Vad bör den informationen innehålla? Vad är det viktigaste i informationen? 
Hur detaljerad måste informationen vara? 
I vilken form vill ni ha informationen? 
Hur skulle ert arbete påverkas/förbättras med ett sådant system? 
Vad krävs för att man ska lita till ett sådant system? 
 
Om nej, 
 
Varför tror ni att ni inte skulle ha nytta av det? 
Finns det någon annan information/tjänst som ni efterfrågar för att underlätta 
körningar på vinterväglag? 
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Bilaga 4 – Stimulusmaterial 
Entreprenörsgruppen 

 
Stimulusmaterialet ovan baseras på ett förslag från Prisma Solutions, Mödling, 
Österrike. 

 

Chaufförsgruppen 
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med
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anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations
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in the field of transport.
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