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Förord 
Detta delprojekt har genomförts inom huvudprojektet ”Trafikanternas krav på vägars 
tillstånd” på uppdrag av Vägverket. Projektledare vid VTI har varit Anita Ihs och 
Vägverkets kontaktperson har varit Johan Lang. 

Övriga delstudier i projektet har varit en litteraturstudie om trafikantintervjuer och  
trafikantenkäter, en fokusgruppsstudie med privat- och yrkesförare samt en 
körsimulatorstudie.  

Enkäterna i detta delprojekt har utvecklats av Anita Ihs och Louise Eriksson i samråd 
med Johan Lang. Louise Eriksson har ansvarat för analyser och större delen av rapport-
skrivningen. Flera personer vid VTI har hjälpt till med bland annat utskick, instansning 
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Trafikanternas krav på vägars tillstånd – en enkätstudie av förares uppfattning 
om belagda vägar 
av Louise Eriksson och Anita Ihs 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Syftet med denna enkätstudie var att undersöka hur förare, uppdelat på privatbilister och 
yrkesförare, uppfattar belagda vägytor samt vilka krav de har på dessa. Mer specifikt 
fick förarna bedöma sju olika vägyteskador: spårbildning, lappningar och lagningar, 
sprickor och krackeleringar, ojämna/svaga vägkanter, potthål, övriga enstaka ojämn-
heter, utbredda ojämnheter. De fick också bedöma två olika typer av textur/struktur på 
beläggningen: grov och slät textur. Bedömningarna gjordes för tre olika vägkategorier 
(nationella vägar, övriga statliga vägar samt kommunala vägar) och i tre av Vägverkets 
sju regioner (Region Norr, Region Sydöst och Region Väst). Förarna fick bedöma såväl 
förekomst som acceptans för dessa skador och egenskaper. Dessutom fick förarna ange i 
vilken utsträckning dessa skador och egenskaper har negativa effekter på körningen. 
Förutom frågor om specifika skador och egenskaper ställdes även frågor om förarnas 
allmänna attityd till olika vägkategorier och underhållet av dessa. 

Bland de skador som studerades, uppfattades lappningar och lagningar samt spårbild-
ning vara vanligast förekommande medan ojämna/svaga vägkanter och utbredda ojämn-
heter uppfattades förekomma mindre ofta. Generellt var acceptansen för de olika 
skadorna låg och den var lägst för potthål, följt av utbredda ojämnheter och ojämna/-
svaga vägkanter. Högst acceptans hade förarna för lappningar och lagningar.  

Spårbildning vid vått väglag och potthål uppfattades i störst utsträckning leda till 
negativa konsekvenser för körningen, såsom att det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa eller att föraren måste koncentrera sig mer på körningen. Resultaten 
visar emellertid på tydliga skillnader mellan olika vägkategorier, mellan olika förar-
grupper och mellan förare i olika regioner. Övriga statliga vägar och kommunala vägar 
uppfattades vara mer drabbade av olika skador jämfört med nationella vägar. Förarna 
hade också generellt en mer positiv inställning till nationella vägar jämfört med 
kommunala vägar och framför allt jämfört med övriga statliga vägar.  

I linje med Vägverkets ”Trafikantbetyg” visar resultaten att yrkesförarna hade en mer 
negativ uppfattning om vägytan jämfört med privatbilisterna. Detta kan vara en följd av 
att yrkesförarna uppfattade olika skador på vägarna som mer vanligt förekommande än 
privatbilisterna. De uppvisade dessutom en lägre acceptans för flera av skadorna och 
uppmärksammade i högre grad de olika negativa konsekvenserna skadorna har på 
körningen.  

Förare i region norr hade en mer negativ inställning till belagda vägytor än förare i 
region sydöst och region väst, vilket är i överensstämmelse med att det var dessa förare 
som i högre grad än andra förare ansåg att olika skador var mer vanligt förekommande 
samt att de leder till negativa konsekvenser på körningen.  

För att få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar förares inställning till vägytor 
genomfördes även regressionsanalyser, med förekomst och acceptans av olika skador/-
egenskaper samt faktorer såsom förargrupp, region, användning av olika vägkategorier, 
kön och ålder som oberoende variabler och attityd till olika vägkategorier som beroende 
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variabler. Resultaten visar att förarna hade en mer negativ attityd till olika vägkategorier 
om de ansåg att spårbildning, lappningar, sprickor, enstaka ojämnheter, utbredda ojämn-
heter samt slät textur (för övriga statliga vägar och kommunala vägar även potthål) före-
kommer oftare samt om föraren har en lägre acceptans för spårbildning, lappningar och 
sprickor. Dessutom var framför allt att vara förare i region norr relaterat till en mer 
negativ inställning till de olika vägkategorierna. Dessa faktorer kunde förklara 48 % av 
variationen i attityd till nationella vägar, 43 % av variationen i attityd till övriga statliga 
vägar och 40 % av variationen i attityd till kommunala vägar.  
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Road users’ requirements on road surface condition. A questionnaire on drivers’ 
opinions on paved roads 
by Louise Eriksson and Anita Ihs 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The aim of the questionnaire study was to examine private and professional drivers’ 
perceptions and expectations of paved road surface conditions. More specifically, 
drivers were asked to give their assessments on seven different types of road surface 
condition: rutting, patching and repairs, cracks, uneven/weak shoulders, potholes, other 
singular irregularities (e.g. bumps), and widespread unevenness. They also gave their 
opinions on fine and rough surface texture. Assessments were made on three different 
road categories – national roads, county roads, and municipal roads – in three of the 
Swedish Road Administration’s (SRA) seven regions – North, West and Southeast. 

Drivers made assessments of damage occurrence and stated their acceptance level of 
these surface conditions. In addition, drivers were asked to state to what extent these 
surface conditions contribute towards a negative influence on driving. In addition to the 
questions on specific surface conditions, there were also questions on the drivers’ 
general attitude towards different road categories and their maintenance.  

The results show that patched and rutted surfaces were considered to be the most 
common problems while weak shoulders and widespread unevenness were perceived as 
being less common. The acceptance level for the different surface conditions was 
generally low – the lowest level was for potholes, followed by widespread unevenness, 
and then uneven/weak shoulders. The highest acceptance level was for patched surfaces.  

Wet road surfaces with rutting and road surfaces with potholes were considered to have 
the most negative influence on driving – increased accident risk, and more 
concentration required when driving. However, the results showed significant 
differences between road and driver categories and between drivers from different 
regions. Other state roads and municipal roads were considered to have more 
damage/defects compared to national roads.  

The result that professional drivers had a more negative perception of the road surface 
Driver’s also had a more positive attitude towards national roads compared to municipal 
roads and other state roads condition than private drivers corresponds with results 
obtained from the SRA’s road user surveys. This can be a consequence of the fact that 
professional drivers believed that road surface damage occurs more frequently than 
what private car drivers believed. The professional drivers also had a lower acceptance 
level for many of the road surface conditions and noticed to a greater extent the negative 
driving consequences. 

Drivers in Region North had a more negative attitude towards road surfaces than drivers 
in Region South East and West. This is in agreement with the fact that these drivers 
believed, to a greater extent, that damage occurs more frequently and results in negative 
driving consequences.   

Regression analyses were carried out to get an idea of which factors have an influence 
on drivers’ attitudes towards road surfaces. Occurrence and acceptance of different 
surface conditions, as well as driver group, region, use of different road categories, sex, 
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and age were used as independent variables. Attitudes towards different road categories 
were used as dependant variables. The results confirmed that drivers had a more 
negative view of road surface conditions if they perceived rutting, patched surfaces, 
cracks, uneven surfaces and smooth texture to occur more frequently and also if they 
had a lower acceptance level of rutting, patched surfaces, and cracks (for other state 
roads and roads in the municipality the frequency of potholes was also important). In 
addition, living in the north was related to having a more negative view of road surface 
conditions. These factors explained between 40 and 48 % of the variance in attitude 
towards the three road categories.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
För att få en uppfattning om vägytors tillstånd använder Vägverket både objektiva 
mätmetoder, främst mätning av spårdjup och ojämnheter, och trafikanternas 
bedömningar av vägarnas tillstånd. De objektiva mätmetoderna visar att vägytors 
tillstånd generellt sett inte har förändrats i någon större utsträckning de senaste åren. 
Vissa skillnader finns dock mellan regionerna, exempelvis så har i Region Norr andelen 
av vägarna med ÅDT>2 000 med spårdjup över 15 mm ökat de senaste åren (se figur 
1.1 nedan).  

 

 
Figur 1.1  Andel vägar, med ÅDT>2000, med spårdjup över 15 mm i Region Norr 
(Sverige – 82VN), i Region Väst (Sverige – 82VAE) respektive Region Sydöst/Sverige – 
82SOE). Källa: Johan Lang, Vägverket.  
 

 
Figur 1.2  Andel vägar, med ÅDT>2 000, med IRI (International Roughness Index) över 
4 mm/m i Region Norr (Sverige – 82VN), i Region Väst (Sverige – 82VAE) respektive 
Region Sydöst (Sverige – 82SOE). Källa: Johan Lang, Vägverket. 
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Trots detta visar studier av olika trafikantgrupper att de blivit mindre nöjda med skötsel 
och underhåll av vägar (se Ihs, Öberg & Wågberg, 2007). För att få en förståelse för vad 
denna diskrepans kan bero på är det av intresse att närmare analysera trafikanters 
bedömningar av vägytors tillstånd.  

Vägverket gör regelbundet uppföljningar av förares uppfattning om olika statliga vägar i 
”Trafikantbetyg”. Den senaste uppföljningen genomfördes år 2007 och skiljer då mellan 
nationella vägar (dvs. Europavägar och riksvägar med vägnummer under 100) och 
övriga statliga vägar (dvs. primära länsvägar med vägnummer mellan 100 och 500) (se 
Vägverket _ Pilen Affärsutveckling AB, 2007). Såväl privatbilister som yrkesförares 
inställning till skötsel och underhåll av statliga vägar undersöktes och resultaten bygger 
på knappt 2 000 privatbilisters och knappt 1 300 yrkeschaufförers bedömningar i de sju 
vägverksregionerna (omkring 300 privatbilister och 150–200 yrkeschaufförer i varje 
region). Resultaten visade att förare var mer nöjda med skötsel och underhåll av 
nationella vägar jämfört med övriga statliga vägar, att förare hade blivit mindre nöjda de 
senaste åren och att yrkesförare var mindre nöjda än privatbilister (främst när det gäller 
nationella statliga vägar). Det fanns även skillnader mellan olika regioner i Sverige så 
att exempelvis både privatbilister och yrkeschaufförer i region norr var mer missnöjda 
med underhållet på nationella vägar jämfört med förare i flertalet andra regioner.  

Eftersom det i ”Trafikantbetyg” bara ställs ett fåtal frågor om vägytans tillstånd är det 
emellertid svårt att avgöra orsaken till varför vissa trafikanter är missnöjda med väg-
ytorna. För att få en mer detaljerad bild genomförde därför Loukopoulos, Forsberg, Ihs, 
och Sjögren (2008) en fokusgruppsstudie med 15 personbilsförare och 27 yrkesförare 
om vilka krav och förväntningar trafikanter har på vägytors tillstånd. Resultatet visade 
att förarna generellt var mest missnöjda med skador såsom potthål, spårbildning, 
ojämnheter, lappningar och sprickbildning. I vissa avseenden gjorde personbilister och 
yrkesförare olika bedömningar av problemen. Personbilister angav exempelvis att de 
påverkades mer negativt av vattensamlingar jämfört med yrkesförare, detta eftersom 
deras fordon var lättare och de sitter längre ned. Ett problem som istället nämndes av 
yrkesförare var svaga vägkanter, eftersom lasten då riskerar att skadas eller fordonet 
hamna utanför vägen. Studien visade även att förarna använde olika strategier för att 
hantera skador i asfalten såsom att undanmanövrera, ändra körstil eller välja en annan 
väg. Yrkesförarna menade emellertid att de i mindre utsträckning hade möjlighet att 
använda sig av dessa strategier som en följd av att de hade större fordon och de 
alternativa vägarna var för smala eller pga. ett pressat tidsschema. 

De återkommande mätningarna av trafikanters bedömningar av vägytor i ”Trafikant-
betyg” samt fokusgruppsstudien av Loukopoulos m.fl. (2008) ger tillsammans en bild 
av hur trafikanter uppfattar vägytors tillstånd. Emellertid går det inte att utifrån dessa 
studier avgöra varför trafikanter uttrycker dessa åsikter och inte heller vilken typ av 
problem som av flertalet trafikanter uppfattas vara mest allvarliga. För att förstå 
trafikanters bedömningar krävs därför ytterligare studier av hur trafikanter uppfattar 
vägytor. I denna rapport beskrivs resultat från en enkätstudie av förares uppfattningar av 
belagda vägytor. 

 
1.2 Syfte 
Syftet med denna enkätstudie har varit att studera trafikanters bedömningar av vägytor 
och mer specifikt har bedömningar av sju skador studerats: spårbildning, lappningar och 
lagningar, sprickor och krackeleringar, ojämna/svaga vägkanter, potthål, övriga enstaka 
ojämnheter, utbredda ojämnheter samt två olika typer av struktur på beläggningen; grov 
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och slät textur. Syftet var också att få en övergripande bild av hur olika vägkategorier 
uppfattas samt undersöka på vilket sätt acceptans för, samt upplevd förekomst av, 
specifika skador bidrar till att förklara förarnas generella uppfattning om vägytans 
kvalité. Slutligen studerades även förarnas uppfattning om underhållsåtgärder samt 
inställning till ansvariga väghållare, dvs. Vägverket och kommunen. 

Eftersom tidigare studier har visat att det finns skillnader mellan olika förargrupper 
(exempelvis att yrkesförare är mindre nöjda med vägytors skötsel och underhåll) samt 
skillnader mellan trafikanter i olika regioner (exempelvis att trafikanter i region norr är 
mer missnöjda med underhållet av nationella vägar jämfört med förare i flera andra 
regioner i Sverige) (se Vägverket _ Pilen Affärsutveckling AB, 2007) undersöktes i 
denna studie både privatbilister och yrkesförare från olika regioner i Sverige; region 
norr, region sydöst och region väst. 
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2 Metod 
2.1 Procedur 
En enkätundersökning riktad både till privatbilister och yrkesförare genomfördes i tre 
regioner i Sverige, region norr (dvs. Norrbotten och Västerbotten), region väst (dvs. 
Västra Götalands län, Värmlands län och Hallands län) och region sydöst (dvs. 
Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län). 
Regionerna valdes för att få en stor geografisk spridning samt både glesbygd och 
storstad.  

Enkäterna till privatbilisterna skickades till 3 000 bilägare i åldrarna 18–70 år tillsam-
mans med ett frankerat svarskuvert. Dessa var slumpmässigt utvalda ur fordonsregistret. 
Eftersom fler män än kvinnor står som registrerade bilägare, stratifierades dock urvalet 
så att det bestod av 50 % kvinnor och 50 % män. Vad gäller yrkesförarna så riktades 
enkäten till 1 200 förare som körde tunga lastbilar. Enkäten skickades i detta fall till det 
företag som stod som registrerad ägare till fordonet tillsammans med ett följebrev. I 
brevet uppmanades företaget att lämna enkäten och det frankerade svarskuvertet till den 
förare som i störst utsträckning använde det utvalda fordonet. Båda förargrupperna 
erhöll en påminnelse efter ca 2,5 veckor. Undersökningen genomfördes under april och 
maj år 2009. 

 
2.2 Enkät 
Enkäten bestod av fyra delar; (1) frågor om vägytan, (2) frågor om underhållsåtgärder, 
(3) frågor om dem som är ansvariga för vägunderhållet, dvs. Vägverket och kommunen, 
samt (4) bakgrundsfrågor. Medan yrkesförarna tillfrågades om deras erfarenheter av 
vägytan som yrkesförare var det i egenskap av privatpersoner som privatbilisterna fick 
besvara frågorna. I det stora hela innehöll privatbilisternas enkät och yrkesförarnas 
enkät samma frågor, emellertid fick yrkesförarna besvara en extra fråga för varje 
skada/egenskap i del 1 medan privatbilisterna besvarade ytterligare bakgrundsfrågor. I 
Bilaga 1 återfinns enkäten som riktades till privatbilisterna och i Bilaga 2 enkäten till 
yrkesförarna. 

Del 1 bestod av frågor om inställning till vägytan på nationella vägar, övriga statliga 
vägar och kommunala vägar. Inledningsvis fick förarna ange i vilken utsträckning de 
körde på de olika vägkategorierna på en sexgradig skala (1 = Mycket sällan, 2 = Cirka  
1 ggr/månad, 3 = 2–3 ggr/månad, 4 = 1–2 ggr/vecka, 5 = 3–4 ggr/vecka, 6 = 5 ggr/vecka 
eller mer). De fick därefter bedöma i vilken utsträckning de ansåg att vägytan var jämn, 
i gott skick, säker att köra på och i acceptabelt skick på en sjugradig skala (1 = Instäm-
mer inte alls, 7 = Instämmer helt). Dessutom hade förarna möjlighet att svara ”Vet ej”.  

I del 1 ingick även frågor om specifika skador och egenskaper dvs. spårbildning, lapp-
ningar och lagningar, sprickor och krackeleringar, ojämna/svaga vägkanter, potthål, 
övriga enstaka ojämnheter, utbredda ojämnheter och grov textur/struktur på belägg-
ningen samt slät textur/struktur på beläggningen. Skadorna och egenskaperna beskrevs i 
text samt illustrerades med bilder. De svarande fick ange förekomst samt acceptans av 
olika skador och egenskaper på nationella vägar, övriga statliga vägar samt kommunala 
vägar på sjugradiga skalor (1 = Inte alls ofta, 7 = Väldigt ofta, 1 = Inte alls acceptabelt, 
7 = Helt acceptabelt). Det fanns även här en möjlighet att svara ”Vet ej”. Dessutom fick 
förarna besvara frågor om vilka konsekvenser dessa skador och egenskaper får för 
körningen. Påståenden såsom att ”Jag måste sänka hastigheten”, ”Bullret blir högre” etc. 
bedömdes på en sjugradig skala (1 = Instämmer inte alls, 7 = Instämmer helt), även där 



 

VTI rapport 668 13 

med en möjlighet att svara ”Vet ej”. För två av skadorna/egenskaperna, spårbildning 
och slät textur, fick de svarande göra denna bedömning för både torrt och vått väglag. 
Yrkesförarna fick därutöver ta ställning till ett extra påstående om negativa konsek-
venser av körningen för varje skada/egenskap: ”Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas”. 

I del 2 fick förarna rangordna hur viktigt det är att de sju olika skadorna åtgärdas på 
nationella vägar, på övriga statliga vägar samt på kommunala vägar. Dessutom fick de 
rangordna hur viktigt det är att ta hänsyn till olika kriterier då en vägyta ska repareras 
eller åtgärdas. Mer specifikt besvarade förarna frågor om hur viktigt det var att ta 
hänsyn till tiden det tar att utföra reparationen/åtgärden, reparationens/åtgärdens 
varaktighet/hållbarhet, reparationens/åtgärdens omfattning, reparationens/åtgärdens 
kostnad, vägens utseende efter reparationen/åtgärden, effekt på trafiken under 
reparationen/åtgärden, bulleregenskaper efter reparationen/åtgärden, vägens trafiktäthet 
och annat. 

Del 3 innehöll frågor om hur nöjda förarna är med Vägverket och kommunen som 
ansvariga väghållare (1 = Inte alls nöjd, 7= Mycket nöjd), om de varit i kontakt med 
dem angående skador på vägar (Ja/Nej), hur enkelt det var att komma i kontakt med 
dem (1 = Inte alls enkelt, 7 = Mycket enkelt) samt i vilken utsträckning förarna anser att 
väghållarna tar hänsyn till trafikanter när de utför underhållsåtgärder (1 = Inte alls,  
7 = Helt). Även på dessa frågor fanns en möjlighet att svara ”Vet ej”.  

I del 4 efterfrågades slutligen information om föraren och förarens hushåll, såsom kön, 
ålder, utbildning, sysselsättningsgrad och körsträcka. Privatbilisterna besvarade 
dessutom frågor om antal vuxna och barn i hushållet, körkortsbehörigheter, bilmärke 
och årsmodell, inkomst, och om de arbetade som yrkesförare. Dessutom fick 
privatbilisterna ange körsträcka både för privat bruk och i tjänsten.  
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3 Resultat 
Resultatavsnittet är uppdelat i fem avsnitt. I avsnitt ett redovisas svarsfrekvens samt en 
beskrivning av deltagarna. I avsnitt två ges en översikt av förarnas bedömning av 
förekomst och acceptans av vägytors olika skador och egenskaper. Avsnitt tre innehåller 
en fördjupad analys av de specifika skadorna genom att yrkesförare jämförs med 
privatbilisterna och förare i de tre olika regionerna jämförs för de tre vägkategorierna; 
nationella vägar, övriga statliga vägar och kommunala vägar. I avsnitt fyra analyseras 
förarnas generella attityd gentemot de tre olika vägkategorierna. Avsnitt fem behandlar 
förarnas uppfattning om underhåll samt inställning till dem som är ansvariga för 
väghållningen.  

I tabellerna redovisas medelvärde av de svarandes bedömningar samt standardavvikelse 
(inom parentes). 

 
3.1 Svarsfrekvens och beskrivning av deltagare 
Svarsfrekvensen bland privatbilister var 46 % i region norr (n = 458) och 43 % i både 
region sydöst (n = 433) och region väst (n = 429). Bland yrkesförarna var det 46 % som 
svarat i region norr (n = 186), 47 % i region sydöst (n = 188) och 42 % i region väst  
(n = 169).  

Endast ett fåtal hörde av sig om orsaken till varför de inte besvarade enkäten. Orsaken 
till bortfallet är känt för 2 % av privatbilisterna, 19 personer fick aldrig enkäten, 33 an-
gav att de inte ville delta, 7 meddelade att de var för sjuka för att delta och 5 angav att 
de haft bilen endast en kort tid eller körde väldigt lite. Bland yrkesförarna är orsaken till 
bortfallet känt för 3 % av förarna, mer specifikt var det 4 personer som aldrig fick 
enkäten, 13 ville ej delta och 22 meddelade att fordonet inte används.   

En beskrivning av privatbilisterna med avseende på bakgrundsfaktorer återfinns i 
Bilaga 3. Resultatet visar att ungefär hälften kvinnor och hälften män besvarade enkäten 
och medelåldern var runt 50 år. Omkring en tredjedel hade hemmavarande barn under 
18 år. Generellt var skillnaderna mellan regionerna små och endast med avseende på 
utbildning fanns en signifikant skillnad. Andelen med högskole-/universitetsutbildning 
var något högre i region norr jämfört med region sydöst. Omkring 5 % av de svarande 
arbetade som yrkesförare.  

Bakgrundsinformation om yrkesförarna redovisas i Bilaga 3. Gruppen yrkesförare 
bestod i huvudsak av män och medelåldern var 48 år. Det fanns signifikanta skillnader 
mellan regionerna med avseende på utbildningsnivå, fler i region norr och region sydöst 
hade angett alternativet annat jämfört med i region väst, dessutom var andelen med 
gymnasieutbildning något högre i region norr. Majoriteten av yrkesförarna körde mer än 
2 000 km i tjänsten per år och det fanns inga skillnader mellan regionerna. Den privata 
körsträckan var emellertid något högre i region norr jämfört med övriga regioner. 

Privatbilisterna och yrkesförarna skiljer sig därmed åt med avseende på flera faktorer, 
emellertid speglar olikheterna förväntade skillnader mellan dessa grupper. Medan 
könsfördelningen är relativt jämn bland privatbilisterna utgörs yrkesförarna huvud-
sakligen av män. Andelen förare med universitets- eller högskoleutbildning är också 
högre bland privatbilisterna jämfört med yrkesförarna och den privata körsträckan är 
något högre bland yrkesförarna jämfört med privatbilisterna. Medelåldern i de båda 
grupperna är emellertid jämförbar.  
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För att få en bild av hur väl förarna kände till de olika vägkategorierna fick förarna ange 
hur ofta de körde på respektive vägkategori (se Tabell 1). Tre univariata ANOVAs med 
förare (privatbilist och yrkesförare) och region (norr, sydöst och väst) som oberoende 
variabler och hur ofta de körde på respektive vägkategori som beroende variabler 
analyserades. Resultatet visar att yrkesförarna körde mer än privatbilisterna på natio-
nella vägar och övriga statliga vägar, emellertid fanns inga skillnader för kommunala 
vägar. Förare i olika regioner skiljde sig inte åt med avseende på hur ofta de körde på 
nationella vägar, däremot fanns en signifikant interaktionseffekt som indikerar att 
skillnaderna mellan yrkesförare och privatbilister var störst i region sydöst och något 
mindre i övriga regioner. Det var dessutom förare i region väst som körde mer än förare 
i region norr på övriga statliga vägar och förare i region sydöst och väst som körde mer 
än förare i region norr på kommunala vägar. Resultaten visar därmed att yrkesförarna 
hade ungefär lika stor erfarenhet av de olika vägkategorierna medan privatbilisterna 
hade mest erfarenhet av de kommunala vägarna.  

 
Tabell 1  Hur ofta förarna kör på de olika vägkategorierna.  

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

 Nationella vägar 4,18 (1,63) 3,88 (1,67) 4,14 (1,60) 

 Övriga statliga vägar 4,16 (1,68) 4,29 (1,69) 4,47 (1,55) 

 Kommunala vägar 5,38 (1,06) 5,46 (0,93) 5,49 (0,90) 

Yrkesförare     

 Nationella vägar 5,21 (1,32) 5,48 (1,07) 5,44 (1,19) 

 Övriga statliga vägar 5,24 (1,19) 5,49 (0,97) 5,53 (0,90) 

 Kommunala vägar 5,36 (1,08) 5,59 (0,87) 5,55 (1,01) 

Skala 1–6 (Mycket sällan, ca 1 ggr/månad, 2–3 ggr/månad, 1–2 ggr/vecka, 3–4 ggr/vecka, 5 ggr/vecka 
eller mer). 
 

På alla frågor som handlade om den svarandes bedömningar och attityder fanns det en 
möjlighet att svara ”Vet ej”. Bland privatbilister varierade andelen ”Vet ej” svar mellan 
1 och 14 % på frågorna om skador och egenskaper på olika vägkategorier i del 1 av 
enkäten. Generellt var andelen ”Vet ej” svar lägst för frågor som handlade om 
kommunala vägar, något högre för frågor om nationella vägar och högst för frågor om 
övriga statliga vägar. Andelen ”Vet ej” svar var också högre för frågorna om vägytans 
textur (dvs. grov och slät textur) jämfört med frågorna om olika skador. Även frågan om 
skadan/egenskapen leder till högre buller hade en något högre andel ”Vet ej” svar 
jämfört med övriga frågor. Bland yrkesförare var andelen ”Vet ej” svar lägre och 
varierade mellan 1 och 9 %, oftast handlade det om ett fåtal procent. På samma sätt som 
för privatbilisterna hade frågorna om vägytans struktur samt frågor om buller en något 
högre andel ”Vet ej” svar. En möjlig tolkning är att förarna har svarat ”Vet ej” på de 
frågor som de upplever att de saknar erfarenheter av, exempelvis använder privatbilister 
kommunala vägar oftare än statliga vägar, vilket kan förklara varför de i större 
utsträckning besvarat frågor om dessa vägar. I analyserna i avsnitt 3.2–3.5 har ”Vet ej” 
svar utelämnats så att endast de svarande som uttryckt ett ställningstagande har 
analyserats.  
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En relativt hög andel har valt att inte svara på frågorna i del 2, vilka handlade om att 
rangordna skador utifrån hur angeläget det är att åtgärda dem samt att ange vilka 
kriterier som är viktiga att ta hänsyn till vid underhållsåtgärder. Som mest var det 18 % 
bland privatbilisterna och 15 % bland yrkesförarna som inte besvarat dessa frågor. 
Utifrån de öppna kommentarerna går det att utläsa att framför allt frågan om kriterier 
uppfattades svår att besvara. 

 
3.2 Översikt av förarnas uppfattning om vägytans skador och 

egenskaper 
För att få en uppfattning om vilka skador som är mest vanligt förekommande samt 
acceptansen för de olika skadorna jämfördes inledningsvis bedömningarna av skadorna 
totalt på alla vägkategorier (se Tabell 2). Resultatet visar att flera av de undersökta 
skadorna uppfattades förekomma ganska ofta. Lappningar uppfattades vara vanligast, 
därefter följde spårbildning. Även sprickor uppfattades förekomma relativt ofta följt av 
övriga enstaka ojämnheter och därefter potthål. Minst vanliga uppfattades ojämna/svaga 
vägkanter och utbredda ojämnheter vara. Acceptansen för de olika skadorna var relativt 
låg. Resultaten visar att acceptansen var lägst för potthål, följt av utbredda ojämnheter 
och ojämna/svaga vägkanter. Därefter följde spårbildning och övriga enstaka ojämn-
heter samt sprickor. Högst acceptans hade förarna för lappningar. Denna analys visar 
därmed att de skador som förarna hade lägst acceptans för var bland de skador som inte 
förekom så ofta medan de hade en något högre acceptans för de skador som var relativt 
vanliga. Förutom de olika skadorna analyserades förekomst och acceptans för vägbanor 
med grov respektive slät textur. Resultaten visar att slät textur uppfattades vara 
vanligare än grov textur och det fanns också en betydligt högre acceptans för slät textur 
jämfört med grov textur. 

 
Tabell 2  Förekomst och acceptans för olika skador och egenskaper.  

 Förekomst a Acceptans b 

Spårbildning 5,04 (1,39) 2,35 (1,26) 

Lappning och lagning 5,23 (1,34) 3,51 (1,65) 

Sprickor och krackeleringar 4,49 (1,61) 2,63 (1,41) 

Ojämna/svaga vägkanter 3,83 (1,60) 2,21 (1,31) 

Potthål 4,13 (1,56) 1,63 (1,07) 

Övriga enstaka ojämnheter 4,29 (1,61) 2,43 (1,37) 

Utbredda ojämnheter 3,85 (1,67) 2,16 (1,23) 

   

Grov textur på beläggningen 3,30 (1,62) 3,45 (1,78) 

Slät textur på beläggningen 4,40 (1,64) 5,84 (1,62) 
a Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 
b Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt). 
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3.3 Förarnas upplevelse av en vägytas skador och egenskaper 
I det följande avsnittet redovisas resultaten av förarnas bedömningar för var och en av 
de enskilda vägyteskadorna och -egenskaperna. För att analysera skillnader mellan 
förargrupperna (privatbilister respektive yrkesförare) och skillnader mellan regionerna 
(norr, sydöst och väst) genomfördes tre variansanalyser med förare och region som 
oberoende variabler och förekomst, acceptans respektive upplevd påverkan på 
körningen som beroende variabler. Analyserna genomfördes separat för de tre 
vägkategorierna; nationella vägar (1), övriga statliga vägar (2) och kommunala vägar 
(3). Resultaten visar ofta på signifikanta skillnader mellan privatbilister och yrkesförare 
(dvs. huvudeffekt för förare) samt mellan förare i olika regioner (dvs. huvudeffekt för 
region) på p < .05. Då signifikanta skillnader föreligger redovisas huvudeffekten i 
texten under resultattabellerna. Dessutom redovisas eventuella interaktionseffekter 
mellan förargrupp och region. Eftertest med Bonferroni korrektion (för multipla test) 
användes för att göra parvisa jämförelser. 

 
3.3.1 Spårbildning 
Spårbildning är en vanligt förekommande skada enligt förarna. En uppdelning i olika 
vägkategorier visar att de uppfattades förekomma i större utsträckning på övriga statliga 
vägar jämfört med nationella vägar och kommunala vägar (se Tabell 3). Yrkesförarna 
ansåg att spårbildning förekom oftare på nationella vägar jämfört med privatbilisterna 
och förare i norr ansåg att de förekom oftare än förare i övriga regioner. Den signifi-
kanta interaktionseffekten indikerar att skillnaden mellan privatbilister och yrkesförare 
är tydligast i sydöst och väst. På både övriga statliga vägar och kommunala vägar ansåg 
yrkesförarna i högre grad än privatbilisterna att spårbildning är vanligare. Dessutom 
ansåg förare i region norr att spårbildning förekom oftare på övriga statliga vägar 
jämfört med förare i andra regioner. På kommunala vägar återfinns signifikanta 
skillnader mellan alla regioner, spårbildning ansågs där vanligast bland förare i region 
norr, följt av förare i region väst och minst vanligt ansåg förare i region sydöst att 
spårbildning var på kommunala vägar.  

 
Tabell 3  Upplevelse av förekomst av spårbildning på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 5,02 (1,91) 4,38 (1,94) 4,25 (1,90) 

2 Övriga statliga vägar 5,50 (1,53) 5,05 (1,69) 5,11 (1,50) 

3 Kommunala vägar 4,94 (1,81) 4,54 (1,76) 4,80 (1,73) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 5,43 (1,78) 5,45 (1,73) 5,16 (1,83) 

2 Övriga statliga vägar 5,99 (1,43) 5,65 (1,40) 5,64 (1,52) 

3 Kommunala vägar 5,51 (1,60) 4,66 (1,88) 4,98 (1,79) 

Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 

Signifikanta effekter: 1 Förare, Region och Interaktion, 2 Förare och Region, 3 Förare och Region. 
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Acceptansen för att spårbildning förekommer var relativt låg, även om den var något 
högre på kommunala vägar och till viss del även på övriga statliga vägar jämfört med 
nationella vägar (se Tabell 4). På nationella vägar skiljde sig inte bedömningarna av 
acceptans mellan förargrupperna däremot fanns det en signifikant skillnad mellan 
regionerna. Förare i region sydöst hade en högre acceptans för spårbildning än förare i 
övriga regioner. Även interaktionseffekten var signifikant och indikerade att accep-
tansen för spårbildning var lägre bland yrkesförare jämfört med privatbilister i region 
norr och region väst, däremot var den högre bland yrkesförare jämfört med privatbilister 
i region sydöst. På övriga statliga vägar var acceptansen för spårbildning högre bland 
privatbilister jämfört med yrkesförare. Dessutom skiljde sig förare i region norr från 
förare i region sydöst, dvs. acceptansen för spårbildning på övriga statliga vägar var 
högre bland förare i sydöst jämfört med förare i norr. Det fanns inga skillnader mellan 
förargrupperna i bedömningen av kommunala vägar, däremot visar analysen att förare i 
region sydöst hade en högre acceptans för spårbildning jämfört med förare i övriga 
regioner. 

 
Tabell 4  Acceptans för spårbildning på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 1,91 (1,40) 2,01 (1,40) 1,98 (1,33) 

2 Övriga statliga vägar 2,27 (1,37) 2,50 (1,42) 2,38 (1,36) 

3 Kommunala vägar 2,72 (1,57) 3,00 (1,59) 2,80 (1,55) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 1,68 (1,18) 2,19 (1,48) 1,74 (1,23) 

2 Övriga statliga vägar 1,94 (1,20) 2,34 (1,34) 2,13 (1,36) 

3 Kommunala vägar 2,64 (1,50) 2,94 (1,56) 2,55 (1,63) 

Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt). 

Signifikanta effekter: 1 Region och Interaktion, 2 Förare och Region, 3 Region. 

 

Konsekvenser av spårbildning bedömdes både vid torrt och vid vått väglag eftersom det 
kan finnas skillnader i hur denna skada uppfattas under olika förhållanden. Vid torrt 
väglag uppfattades spårbildning i störst utsträckning leda till en ökad risk för trafik-
olycka men även att föraren måste koncentrera sig mer på körningen och att det är 
obekvämt att köra (se Tabell 5).  

Bedömningen av hur spårbildning påverkar körningen skiljer sig mellan förargrupper 
och mellan förare i olika regioner. Yrkesförarna ansåg i högre grad än privatbilisterna 
att de måste sänka hastigheten, att det är obekvämt att köra, att de måste koncentrera sig 
mer på körningen samt att spårbildning leder till en ökad risk för slitage på fordonet och 
en ökad risk för olycka. Det fanns emellertid inga skillnader mellan förargrupperna med 
avseende på huruvida bullret blir högre vid spårbildning. Förare i region norr ansåg 
dessutom i högre grad än förare i andra regioner att de som en konsekvens av spårbild-
ning måste sänka hastigheten, att de måste koncentrera sig mer på körningen samt att 
spårbildning leder till en ökad risk för slitage på fordonet och en ökad risk för olycka. 
Att bullret blir högre och att det är obekvämt att köra ansåg förare i region norr i större 
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utsträckning än förare i region sydöst. Bland yrkesförare i norr var det dessutom fler 
som ansåg att spårbildning vid torrt väglag innebär en ökad risk för att passagerare/gods 
skadas jämfört med yrkesförare i övriga regioner.  

 

Tabell 5  Uppfattning av i vilken utsträckning förekomsten av spårbildning påverkar 
körningen vid torrt väglag. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 5,05 (1,84) 4,43 (1,90) 4,50 (1,91) 

2 Bullret blir högre 4,82 (1,97) 4,40 (1,87) 4,56 (1,94) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 5,31 (1,82) 4,55 (1,87) 4,78 (1,88) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 5,56 (1,71) 5,02 (1,86) 5,23 (1,77) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 5,76 (1,54) 5,20 (1,75) 5,36 (1,67) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 5,87 (1,54) 5,24 (1,80) 5,40 (1,79) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 5,35 (1,66) 4,85 (1,83) 4,97 (1,91) 

2 Bullret blir högre 4,91 (1,81) 4,56 (1,95) 4,68 (2,06) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 6,12 (1,36) 5,72 (1,53) 5,82 (1,63) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 6,18 (1,37) 5,82 (1,61) 6,11 (1,49) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 6,33 (1,23) 5,96 (1,46) 6,16 (1,44) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 6,45 (1,10) 5,90 (1,58) 6,01 (1,59) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 5,98 (1,50) 5,38 (1,83) 5,34 (1,88) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Region, 3 Förare och Region, 4 Förare och Region, 5 Förare 
och Region, 6 Förare och Region, 7 Region. 

 

Spårbildning vid vått väglag uppfattades, i likhet med spårbildning vid torrt väglag, leda 
till en ökad risk för trafikolycka, att föraren måste sänka hastigheten, koncentrera sig 
mer på körningen och att det är obekvämt att köra (se Tabell 6). Emellertid uppfattades 
de negativa konsekvenserna av spårbildning vara större vid vått väglag jämfört med vid 
torrt väglag.  

På samma sätt som vid torrt väglag var det förare i region norr som i större utsträckning 
höll med om att de måste sänka hastigheten om spårbildning förekom vid vått väglag, 
emellertid var det privatbilisterna som i större utsträckning än yrkesförarna höll med om 
detta. Att spårbildning vid vått väglag leder till att bullret blir högre och att det innebär 
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en ökad risk för slitage på fordonet höll yrkesförarna med om i större utsträckning än 
privatbilisterna och förarna i region norr höll även med om detta i större utsträckning än 
förare i övriga regioner. Förarna i region norr ansåg även i högre grad än förare i region 
sydöst att det är obekvämt att köra när spårbildning förekommer på vått väglag och att 
det leder till en ökad risk för att olycka ska inträffa, däremot fanns det inga signifikanta 
skillnader mellan förargrupperna. Det fanns inte heller några skillnader mellan förar-
grupperna när det gäller i vilken utsträckning de måste koncentrera sig mer på kör-
ningen ifall spårbildning förekommer vid vått väglag. Däremot ansåg förare i norr att de 
måste göra detta i större utsträckning än förare i andra regioner. Yrkesförarna i region 
norr ansåg även att spårbildning vid vått väglag leder till ökad risk för att 
passagerare/gods skadas jämfört med förare i region sydöst.  

 
Tabell 6  Uppfattning av i vilken utsträckning förekomsten av spårbildning påverkar 
körningen vid vått väglag. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 6,48 (1,05) 6,30 (1,21) 6,32 (1,20) 

2 Bullret blir högre 5,09 (1,79) 4,79 (1,78) 4,73 (1,89) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 5,50 (1,72) 4,99 (1,82) 5,00 (1,82) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 6,32 (1,21) 6,09 (1,37) 6,25 (1,20) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 6,47 (1,08) 6,31 (1,16) 6,40 (1,09) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 6,59 (0,95) 6,45 (1,10) 6,57 (0,98) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 6,42 (1,20) 5,97 (1,52) 5,95 (1,63) 

2 Bullret blir högre 5,47 (1,65) 4,79 (1,84) 5,10 (1,93) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 6,11 (1,35) 5,69 (1,59) 5,90 (1,51) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 6,50 (1,08) 6,21 (1,33) 6,31 (1,39) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 6,67 (0,91) 6,35 (1,21) 6,35 (1,35) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 6,69 (0,97) 6,41 (1,14) 6,51 (1,13) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 6,05 (1,51) 5,59 (1,73) 5,78 (1,68) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare och Region, 4 Region,  
5 Region, 6 Region, 7 Region. 
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Resultaten visar sammanfattningsvis att yrkesförare i högre grad än privatbilister och 
framför allt förare i region norr jämfört med förare i övriga regioner ansåg att spårbild-
ning var vanligt förekommande på alla vägkategorier. Acceptansen för förekomsten av 
spårbildning var relativt låg även om förare i sydöst uppvisade en något högre acceptans 
för spårbildning framför allt jämfört med förare i norr.  

Vid körning på både torrt och vått väglag uppfattades spårbildning ha negativa konsek-
venser även om konsekvenserna uppfattades vara speciellt allvarliga på vått väglag. 
Förare i region norr ansåg också i högre grad än förare i övriga regioner att spårbildning 
får negativa konsekvenser på körningen vid både torrt och vått väglag, emellertid var 
det framför allt på torrt väglag som yrkesförarna i högre grad än privatbilisterna 
uppfattade att spårbildning hade negativa konsekvenser på körningen. 

 
3.3.2 Lappningar och lagningar  
Lappningar och lagningar uppfattades vara de mest vanligt förekommande skadorna 
generellt sett. Emellertid visar en uppdelning i olika vägkategorier att de uppfattas vara 
mindre vanliga på nationella vägar, däremot mer vanliga på övriga statliga vägar och 
kommunala vägar. Dessutom återfanns skillnader mellan förargrupperna och mellan 
regionerna. Resultaten redovisas i Tabell 7. På nationella vägar och övriga statliga vägar 
uppfattade yrkesförarna i större utsträckning än privatbilisterna och förare i region norr i 
större utsträckning än förare i övriga regioner att lappningar var vanligare. På kommu-
nala vägar återfanns inga skillnader mellan regionerna, men yrkesförarna ansåg i högre 
grad än privatbilisterna att lappningar var mer vanligt förekommande. 

 
Tabell 7  Upplevelse av förekomst av lappning och lagning på olika vägkategorier.  

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 4,57 (1,99) 3,57 (1,99) 3,77 (1,87) 

2 Övriga statliga vägar 5,81 (1,44) 5,22 (1,53) 5,32 (1,50) 

3 Kommunala vägar 5,74 (1,55) 5,51 (1.61) 5,77 (1,50) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 5,37 (1,83) 4,33 (2,04) 4,54 (2,08) 

2 Övriga statliga vägar 6,22 (1,31) 5,96 (1,37) 6,05 (1,30) 

3 Kommunala vägar 5,98 (1,47) 5,83 (1,49) 5,86 (1,66) 

Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare.  

 

Bland de undersökta skadorna var acceptansen för lappningar och lagningar högst. Det 
fanns emellertid skillnader mellan vägkategorierna. Högst var acceptansen för dessa 
skador på kommunala vägar följt av övriga statliga vägar och lägst var acceptansen för 
lappningar på nationella vägar (se Tabell 6). Återigen återfanns skillnader mellan 
förargrupper och förare i olika regioner. På såväl statliga som kommunala vägar 
uppvisade privatbilisterna en högre acceptans för lappning än yrkesförarna, dessutom 



 

22 VTI rapport 668  

accepterade förarna i region norr dessa skador i större utsträckning än förarna i region 
väst.  

 
Tabell 8  Acceptans för lappning och lagning på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 3,22 (1,98) 2,96 (1,85) 3,05 (1,89) 

2 Övriga statliga vägar 3,86 (1,82) 3,66 (1,72) 3,53 (1,71) 

3 Kommunala vägar 4,25 (1,83) 4,02 (1,75) 3,97 (1,73) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 2,93 (1,90) 2,92 (1,86) 2,50 (1,67) 

2 Övriga statliga vägar 3,45 (1,85) 3,39 (1,78) 3,11 (1,62) 

3 Kommunala vägar 3,97 (1,96) 3,85 (1,85) 3,61 (1,76) 

Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare och Region. 

 

I Tabell 9 redovisas vilken påverkan lappningar och lagningar uppfattades få på 
körningen. Framför allt ansåg förarna att dessa skador leder till att bullret blir högre. 
Förarna ansåg inte att dessa skador resulterade i lika negativa konsekvenser som de 
ansåg att flera av de övriga skadorna, exempelvis spårbildning (kap 3.3.1) och potthål 
(kap 3.3.5), leder till.  

Resultaten visar dock att förargrupperna och förare i olika regioner gjorde olika bedöm-
ningar av vilken påverkan dessa skador har på körningen. Yrkesförarna ansåg i större 
utsträckning än privatbilisterna att lappningar leder till att de måste sänka hastigheten, 
att bullret blir högre, att det innebär en ökad risk för slitage på fordonet, att det är 
obekvämt att köra, att de måste koncentrera sig mer på körningen och att det innebär en 
ökad risk för att en olycka ska inträffa. Dessutom angav förare i region norr att de måste 
sänka hastigheten, att bullret blir högre, att det innebär en ökad risk för slitage på 
fordonet, att de måste koncentrera sig mer på körningen och att det innebär en ökad risk 
för att en olycka ska inträffa i högre grad än förare i övriga regioner. Förarna i region 
norr ansåg även att lappningar i större utsträckning leder till att det är obekvämt att köra 
jämfört med förarna i region sydöst. Det fanns inga skillnader mellan yrkesförare i olika 
regioner med avseende på i vilken utsträckning förarna ansåg att lappningar och 
lagningar leder till en ökad risk för att passagerare/gods skadas.  
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Tabell 9  Uppfattning av i vilken utsträckning förekomsten av lappning och lagning 
påverkar körningen. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 4,75 (1,96) 4,25 (1,87) 4,17 (1,90) 

2 Bullret blir högre 5,49 (1,66) 5,09 (1,66) 5,19 (1,63) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 5,13 (1,86) 4,72 (1,81) 4,78 (1, 85) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 4,80 (1,88) 4,43 (1,89) 4,59 (1,83) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 4,87 (1,89) 4,49 (1,87) 4,47 (1,95) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 4,77 (1,95) 4,33 (1,92) 4,36 (2,01) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 5,06 (1,81) 4,41 (1,92) 4,53 (1,90) 

2 Bullret blir högre 5,85 (1,61) 5,46 (1,70) 5,61 (1,56) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 5,62 (1,58) 5,06 (1,82) 5,34 (1,75) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 5,26 (1,84) 4,92 (1,91) 5,14 (1,92) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 5,27 (1,81) 4,90 (1,89) 5,08 (1,92) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 5,15 (1,81) 4,63 (1,90) 4,81 (1,98) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 5,02 (1,93) 4,56 (2,00) 4,77 (1,99) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt) 
Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare och Region, 4 Förare och 
Region, 5 Förare och Region, 6 Förare och Region, 7 -. 

 

Resultaten visar sammanfattningsvis att lappningar och lagningar uppfattades vara 
minst vanliga på nationella vägar och acceptansen för dessa skador var dessutom lägst 
på denna vägkategori. Yrkesförarna uppfattade lappningar som mer vanligt förekom-
mande jämfört med privatbilisterna och yrkesförarna ansåg också att skadorna har mer 
negativa effekter på körningen. Emellertid var det privatbilisterna som uppvisade den 
högsta acceptansen för lappningar.  

I analysen framkom även att förare i region norr tenderade att uppfatta lappningar som 
mer vanligt förekommande än förare i andra regioner. Dessutom menade de i större 
utsträckning än förare i övriga regioner att dessa skador leder till negativa konsekvenser 
på körningen. Emellertid uppvisade förare i region norr en högre acceptans för dessa 
skador jämfört med förare i övriga regioner.  
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3.3.3 Sprickor och krackeleringar  
I Tabell 10 redovisas hur vanligt förekommande förarna ansåg att sprickor och 
krackeleringar är på de olika vägkategorierna. Även denna typ av skada uppfattades 
vara vanligare på övriga statliga vägar och kommunala vägar jämfört med nationella 
vägar. På alla vägkategorier uppfattades sprickor mer vanligt förekommande bland 
yrkesförarna jämfört med privatbilisterna. Dessutom ansåg förare i region norr att de 
förekom oftare på nationella vägar och övriga statliga vägar jämfört med förare i övriga 
regioner. Med avseende på kommunala vägar fanns skillnader mellan alla regioner, 
vanligast ansåg förare i region norr att sprickor var, följt av förare i region väst och 
minst vanligt ansåg förare i region sydöst att dessa skador var. 

 
Tabell 10  Upplevelse av förekomst av sprickor och krackeleringar på olika 
vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 3,97 (2,06) 2,59 (1,70) 2,83 (1,71) 

2 Övriga statliga vägar 5,49 (1,55) 4,03 (1,83) 4,29 (1,71) 

3 Kommunala vägar 5,38 (1,68) 4,25 (1,85) 4,72 (1,77) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 5,12 (2,08) 3,56 (1,89) 3,87 (2,09) 

2 Övriga statliga vägar 6,27 (1,17) 5,06 (1,72) 5,18 (1,72) 

3 Kommunala vägar 6,03 (1,35) 4,82 (1,75) 5,14 (1,77) 

Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare och Region. 

 

Acceptansen för sprickor och krackeleringar var inte speciellt hög men i jämförelse med 
de övriga skadorna var de ändå relativt accepterade av förarna (se Tabell 11). Lägst var 
acceptansen för sprickor på nationella vägar, följt av övriga statliga vägar och mest 
acceptabla var de på kommunala vägar. På nationella vägar fanns inga skillnader mellan 
förargrupperna, däremot uppvisade förare i region sydöst en högre acceptans jämfört 
med förarna i region norr. Även interaktionseffekten var signifikant och visar att det 
framför allt var yrkesförarna i region sydöst, inte privatbilisterna, som i högre grad 
accepterade sprickor jämfört med övriga förargrupper. Förarna i region sydöst accep-
terade också i större utsträckning dessa skador på övriga statliga vägar jämfört med 
förare i region norr men inga skillnader återfanns mellan förargrupperna. Acceptansen 
för sprickor på kommunala vägar skiljde sig inte åt vare sig mellan förargrupperna eller 
mellan förare i olika regioner. 
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Tabell 11  Acceptans för sprickor och krackeleringar på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 2,15 (1,57) 2,09 (1,47) 2,25 (1,52) 

2 Övriga statliga vägar 2,59 (1,54) 2,75 (1,53) 2,75 (1,50) 

3 Kommunala vägar 3,05 (1,69) 3,10 (1,62) 3,15 (1,63) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 1,82 (1,40) 2,45 (1,66) 1,98 (1,55) 

2 Övriga statliga vägar 2,29 (1,41) 2,85 (1,58) 2,52 (1,52) 

3 Kommunala vägar 2,82 (1,70) 3,21 (1,61) 2,91 (1,60) 

Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt) 
Signifikanta effekter: 1 Region och Interaktion, 2 Region, 3 -. 

 

Sprickor och krackeleringar uppfattades få flertalet konsekvenser för körningen, 
emellertid var det inte någon specifik aspekt som uppfattades vara vanligare (se Tabell 
12). Både förargrupper och förare i olika regioner skiljde sig emellertid åt när det gäller 
bedömningen av hur dessa skador påverkar körningen.  

Förare i region norr höll i högre grad än förare i övriga regioner med om att sprickor gör 
att de måste sänka hastigheten. Även interaktionseffekten var signifikant och indikerar 
att medan det var yrkesförarna i både region norr och region väst som i högre grad än 
privatbilisterna höll med om att de måste sänka hastigheten, var det i högre grad privat-
bilisterna i region sydöst som ansåg att sprickor leder till en hastighetsreducering. Att 
bullret blir högre ansåg yrkesförarna i högre grad än privatbilisterna och förarna i norr 
jämfört med övriga regioner. Dessutom visade den signifikanta interaktionseffekten på 
samma mönster som för hastighetsreduceringen, dvs. i region sydöst var det privat-
bilisterna och inte yrkesförarna som ansåg att bullret blir högre, tvärtemot övriga 
regioner.  

Att sprickor leder till en ökad risk för slitage på fordonet ansåg yrkesförare i högre grad 
än privatbilister och förare i region norr i högre grad än förare i övriga regioner. Den 
signifikanta interaktionseffekten visar att skillnaderna mellan yrkesförare och privat-
bilister främst återfanns i region norr och väst medan skillnaden var liten i region 
sydöst. Yrkesförare ansåg i högre grad än privatbilister att sprickor leder till att det är 
obekvämt att köra och förarna i region norr ansåg detta i störst utsträckning, följt av 
förare i region väst och därefter förare i region sydöst. Att sprickor leder till att de måste 
koncentrera sig mer på körningen och en ökad risk för att en olycka ska inträffa ansåg i 
större utsträckning yrkesförare jämfört med privatbilister och förare i region norr 
jämfört med förare i övriga regioner. Yrkesförarna i region norr ansåg dessutom att 
risken att passagerare/gods skadas om sprickor förekommer var störst, följt av yrkes-
förare i region väst och minst ansåg förare i region sydöst att den risken var. 
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Tabell 12  Uppfattning av i vilken utsträckning förekomsten av sprickor och 
krackeleringar påverkar körningen. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 5,22 (1,81) 4,51 (1,90) 4,49 (2,00) 

2 Bullret blir högre 5,28 (1,72) 4,93 (1,75) 4,70 (1,89) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 5,39 (1,74) 4,69 (1,81) 4,64 (1,93) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 5,28 (1,79) 4,54 (1,82) 4,65 (1,93) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 5,36 (1,77) 4,68 (1,80) 4,71 (1,92) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 5,45 (1,78) 4,74 (1,86) 4,77 (1,96) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 5,66 (1,65) 4,29 (2,03) 4,64 (2,04) 

2 Bullret blir högre 5,68 (1,61) 4,74 (1,91) 5,27 (1,81) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 6,04 (1,43) 4,82 (1,90) 5,40 (1,76) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 5,84 (1,53) 4,69 (2,01) 5,27 (1,86) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 5,95 (1,40) 4,82 (1,92) 5,21 (1,96) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 5,93 (1,53) 4,73 (1,92) 5,15 (1,95) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 5,58 (1,72) 4,43 (1,98) 5,03 (1,89) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt). 
Signifikanta effekter: 1 Region och Interaktion, 2 Förare, Region och Interaktion, 3 Förare, Region och 
Interaktion, 4 Förare och Region, 5 Förare och Region, 6 Förare och Region, 7 Region.  

 

På alla vägkategorier uppfattades därmed sprickor mer vanligt förekommande bland 
yrkesförarna jämfört med privatbilisterna. Dessutom ansåg förare i region norr att de 
förekom oftare jämfört med förare i övriga regioner. Med avseende på acceptans fanns 
inga skillnader mellan förargrupper, emellertid tenderade förare i sydöst att uppvisa en 
högre acceptans för sprickor. Yrkesförarna i högre grad än privatbilisterna och förare i 
region norr i högre grad än förare i andra regioner tenderade att uppfatta konsekven-
serna för körningen som mer allvarliga. För flera aspekter, exempelvis att en hastighets-
reducering är nödvändig indikerar signifikanta interaktionseffekter att det var yrkes-
förarna i norr och väst som hade en mer negativ uppfattning om hur sprickor påverkar 
körningen medan det i sydöst var privatbilisterna som hade en mer negativ uppfattning. 
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3.3.4 Ojämna/svaga vägkanter  
Den skada som bedömdes vara minst frekvent förekommande generellt sett var 
ojämn/svaga vägkanter även om denna skada uppfattades vara vanligare på övriga 
statliga vägar och kommunala vägar jämfört med nationella vägar (se Tabell 13). På 
både nationella vägar och övriga statliga vägar ansåg yrkesförarna i större utsträckning 
än privatbilisterna och förare i region norr i större utsträckning än övriga regioner att 
svaga vägkanter var mer vanligt förekommande. Även på kommunala vägar fanns dessa 
skillnader mellan förargrupperna och förare i region norr ansåg att de var vanligare än 
förare i region väst, som i sin tur ansåg att de var vanligare än förare i region sydöst. I 
analysen av kommunala vägar framkommer även en signifikant interaktionseffekt som 
indikerar att yrkesförares och privatbilisters bedömningar skiljde sig mest i region norr, 
något mindre i region sydöst och minst i region väst. 

 
Tabell 13  Upplevelse av förekomst av ojämna/svaga vägkanter på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 2,87 (1,99) 2,13 (1,53) 2,21 (1,55) 

2 Övriga statliga vägar 4,54 (1,82) 3,75 (1,83) 3,90 (1,82) 

3 Kommunala vägar 4,30 (1,93) 3,71 (1,86) 4,19 (1,88) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 3,96 (2,19) 3,00 (2,05) 3,04 (2,18) 

2 Övriga statliga vägar 5,60 (1,64) 4,89 (1,85) 4,87 (1,93) 

3 Kommunala vägar 5,50 (1,68) 4,46 (1,79) 4,74 (1,92) 

Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare, Region och Interaktion. 

 

Acceptansen för ojämna/svaga vägkanter var något lägre än för spårbildning, lappningar 
och lagningar samt för sprickor och krackeleringar (se Tabell 14). På såväl nationella 
som övriga statliga vägar och kommunala vägar fanns det inga skillnader i acceptans 
mellan regionerna, däremot ansåg privatbilisterna att det var mer acceptabelt med svaga 
vägkanter jämfört med yrkesförare. 
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Tabell 14  Acceptans för ojämna/svaga vägkanter på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 1,81 (1,38) 1,85 (1,47) 1,82 (1,42) 

2 Övriga statliga vägar 2,26 (1,41) 2,37 (1,45) 2,36 (1,47) 

3 Kommunala vägar 2,71 (1,60) 2,79 (1,60) 2,78 (1,62) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 1,47 (1,20) 1,71 (1,37) 1,61 (1,36) 

2 Övriga statliga vägar 1,82 (1,28) 2,00 (1,32) 1,96 (1,38) 

3 Kommunala vägar 2,47 (1,61) 2,43 (1,53) 2,36 (1,51) 

Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare, 2 Förare, 3 Förare.  

  

I Tabell 15 återfinns resultaten för hur ojämna/svaga vägkanter uppfattades påverka 
körningen. Yrkesförarna höll i större utsträckning med om att de måste sänka hastig-
heten, att bullret blir högre, att det finns en ökad risk för slitage på bilen, att det är 
obekvämt att köra, att de måste koncentrera sig mer på körningen och att det innebär en 
ökad risk för att en olycka ska inträffa då det förekommer svaga vägkanter jämfört med 
privatbilisterna. Dessutom ansåg förarna i region norr och region väst i högre grad att de 
måste minska hastigheten och att bullret blir högre som en konsekvens av dessa skador 
jämfört med förare i region sydöst. Förarna i region norr ansåg i högre grad än förare i 
region sydöst att det finns en ökad risk för slitage på fordonet, att det är obekvämt att 
köra och att de måste koncentrera sig mer på körningen om det förekommer svaga 
vägkanter. Att svaga vägkanter innebär en ökad risk för att en olycka ska inträffa ansåg 
förare i norr i större utsträckning än förare i övriga regioner. För buller fanns även en 
interaktionseffekt som visar att skillnaderna mellan yrkesförarna och privatbilisterna var 
större i region norr och väst och betydligt mindre i region sydöst. Analysen visar även 
att yrkesförarna i norr i högre grad än yrkesförare i sydöst ansåg att svaga vägkanter 
innebär en ökad risk för att passagerare/gods skadas.  
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Tabell 15  Uppfattning av i vilken utsträckning förekomsten av ojämna/svaga vägkanter 
påverkar körningen. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 5,05 (1,91) 4,73 (1,89) 4,91 (1,90) 

2 Bullret blir högre 3,98 (2,09) 3,75 (1,93) 3,75 (1,99) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 4,90 (1,93) 4,45 (1,94) 4,53 (1,94) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 5,10 (1,81) 4,78 (1,86) 4,86 (1,88) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 5,39 (1,70) 5,03 (1,78) 5,12 (1,84) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 5,78 (1,58) 5,44 (1,69) 5,47 (1,74) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 6,13 (1,37) 5,40 (1,84) 5,91 (1,60) 

2 Bullret blir högre 4,77 (1,95) 4,07 (1,98) 4,73 (2,05) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 6,10 (1,49) 5,49 (1,72) 5,92 (1,54) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 6,14 (1,39) 5,69 (1,64) 6,02 (1,53) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 6,36 (1,14) 5,90 (1,56) 6,16 (1,40) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 6,47 (1,11) 5,97 (1,52) 6,23 (1,37) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 6,10 (1,45) 5,57 (1,81) 5,81 (1,69) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare, Region och Interaktion, 3 Förare och Region,  
4 Förare och Region, 5 Förare och Region, 6 Förare och Region, 7 Region.  

 

Förekomsten av ojämna/svaga vägkanter uppfattades därmed vara högre bland yrkes-
förarna jämfört med privatbilister och bland förare i region norr jämfört med förare i 
övriga regioner. Resultaten visar inte på några skillnader i acceptans mellan regionerna, 
däremot ansåg privatbilister att det var mer acceptabelt med ojämna/svaga vägkanter 
jämfört med yrkesförare. De negativa konsekvenserna på körningen framhölls av 
yrkesförarna i större utsträckning än privatbilisterna och av förare i framför allt region 
norr jämfört med region sydöst men även i viss utsträckning även förare i region väst.  

 
3.3.5 Potthål  
Potthål var inte bland de mest vanligt förekommande skadorna enligt förarna, emellertid 
fanns det relativt stora variationer mellan hur de olika förargrupperna och förare i olika 
regioner bedömde förekomsten av potthål (se Tabell 16). Jämfört med privatbilisterna 
ansåg yrkesförarna att potthål förekommer oftare på alla vägkategorier. Förarna i norr 
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ansåg dessutom i högre grad än förare i övriga regioner att potthål är vanligare på 
nationella vägar och övriga statliga vägar. På kommunala vägar återfinns skillnader 
mellan de tre regionerna. Förare i norr ansåg i högre grad än förare i väst att potthål är 
mer vanligt förekommande och förare i väst ansåg i högre grad än förare i sydöst att 
potthål är vanligare. 

 
Tabell 16  Upplevelse av förekomst av potthål på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 3,17 (2,05) 1,93 (1,46) 2,12 (1,53) 

2 Övriga statliga vägar 4,98 (1,76) 3,67 (1,93) 3,90 (1,92) 

3 Kommunala vägar 5,35 (1,68) 4,72 (1,82) 5,06 (1,76) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 4,12 (2,24) 2,69 (1,80) 2,89 (2,10) 

2 Övriga statliga vägar 5,81 (1,51) 4,33 (1,94) 4,50 (1,94) 

3 Kommunala vägar 5,97 (1,39) 4,94 (1,84) 5,27 (1,89) 

Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare och Region. 

 

Acceptansen för potthål var generellt väldigt låg, framför allt på nationella vägar (se 
Tabell 17). I jämförelser mellan förargrupper och regioner framkom inga skillnader i 
acceptans vare sig på nationella vägar eller på övriga statliga vägar. På kommunala 
vägar uppvisade yrkesförare en högre acceptans för potthål än privatbilister och förare i 
norr hade en högre acceptans än förare i väst.  

 
Tabell 17  Acceptans för potthål på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 1,38 (1,10) 1,34 (1,08) 1,33 (1,05) 

2 Övriga statliga vägar 1,61 (1,17) 1,61 (1,19) 1,56 (1,10) 

3 Kommunala vägar 1,90 (1,33) 1,87 (1,36) 1,83 (1,28) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 1,28 (0,92) 1,36 (0,94) 1,45 (1,38) 

2 Övriga statliga vägar 1,66 (1,14) 1,65 (1,18) 1,65 (1,36) 

3 Kommunala vägar 2,27 (1,50) 2,00 (1,40) 1,85 (1,39) 

Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt). 
Signifikanta effekter: 1-, 2-, 3 Förare och Region. 
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I Tabell 18 redovisas vilka konsekvenser förarna ansåg att potthål får för deras körning. 
Generellt uppfattades potthål få stora negativa konsekvenser på körningen, i lika hög 
grad som spårbildning vid vått väglag.  

Förargrupperna skiljde sig inte åt med avseende på i vilken utsträckning potthål leder 
till att de måste sänka hastigheten, emellertid ansåg förare i region norr i högre grad än 
förare i övriga regioner att potthål leder till att de måste sänka hastigheten. Interaktions-
effekten indikerar att det var yrkesförare, inte privatbilisterna, i region norr och väst 
som i högre grad ansåg att de måste sänka hastigheten medan det i sydöst var privat-
bilisterna som i högre grad än yrkesförarna ansåg att de måste sänka hastigheten. Yrkes-
förare ansåg i högre grad än privatbilister att bullret blir högre om potthål förekommer 
och förare i region norr ansåg också i högre grad än förare i sydöst att bullret blir högre.  

Det fanns inga skillnader mellan förargrupperna med avseende på i vilken utsträckning 
potthål leder till ökad risk för slitage på fordonet och att de måste koncentrera sig mer 
på körningen, däremot ansåg förare i norr att dessa problem var större jämfört med 
förare i sydöst. Yrkesförarna ansåg i högre grad än privatbilisterna att potthål leder till 
att det är obekvämt att köra, inga skillnader återfanns emellertid mellan regionerna. 
Förare i region norr och väst ansåg att potthål innebär en ökad risk för att en olycka ska 
inträffa i större utsträckning än förare i sydöst, inga skillnader återfanns mellan 
förargrupperna. Den konstaterade signifikanta interaktionseffekten indikerar att 
privatbilisterna och yrkesförarna inte skiljde sig åt i region väst medan det i region norr 
var yrkesförarna och i region sydöst var privatbilisterna som i högre grad ansåg att 
potthål leder till en ökad olycksrisk. Dessutom ansåg yrkesförarna i norr att potthål 
innebär en ökad risk för att passagerare/gods skadas i högre grad än yrkesförarna i 
sydöst.  
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Tabell 18  Uppfattning av i vilken utsträckning förekomsten av potthål påverkar 
körningen. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 6,18 (1,41) 6,02 (1,54) 6,01 (1,53) 

2 Bullret blir högre 5,75 (1,78) 5,60 (1,82) 5,65 (1,81) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 6,57 (1,10) 6,38 (1,29) 6,50 (1,12) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 6,05 (1,50) 5,95 (1,59) 6,01 (1,53) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 6,26 (1,35) 6,10 (1,46) 6,10 (1,50) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 6,31 (1,33) 6,13 (1,43) 6,21 (1,39) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 6,39 (1,19) 5,75 (1,82) 6,11 (1,56) 

2 Bullret blir högre 6,33 (1,27) 5,79 (1,69) 6,11 (1,52) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 6,68 (0,88) 6,36 (1,28) 6,54 (1,15) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 6,31 (1,25) 5,98 (1,61) 6,23 (1,47) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 6,41 (1,12) 6,00 (1,53) 6,16 (1,44) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 6,48 (1,02) 5,86 (1,61) 6,21 (1,46) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 6,38 (1,24) 5,85 (1,68) 6,15 (1,56) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt). 
Signifikanta effekter: 1 Region och Interaktion, 2 Förare och Region, 3 Region, 4 Förare 5 Region,  
6 Region och Interaktion, 7 Region.  

 

Yrkesförarna ansåg därmed i högre grad än privatbilisterna att potthål är mer vanligt 
förekommande och förare i region norr ansåg också i högre grad än förare i övriga 
regioner att dessa skador förekommer oftare. Acceptansen för att potthål förekommer 
var väldigt låg och skillnaderna mellan olika förargrupper och regioner var små.  

I vissa avseenden ansåg yrkesförarna att potthål hade större negativa konsekvenser på 
körningen jämfört med privatbilisterna, förare i norr tenderade också att i högre grad än 
förare i övriga regioner betona flera av de negativa konsekvenserna på körningen. 
Interaktionseffekter för vissa av konsekvenserna, exempelvis en ökad risk för olycka, 
indikerade emellertid att det i vissa regioner, främst i region norr, var yrkesförarna som 
såg allvarligare på konsekvenserna medan det i region sydöst istället var privatbilisterna 
som i högre grad ansåg att potthål får negativa konsekvenser för körningen. 
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3.3.6 Övriga enstaka ojämnheter  
Det fanns stora variationer i hur vanligt förekommande övriga enstaka ojämnheter 
uppfattades vara på de olika vägkategorierna (se Tabell 19). Dessutom återfanns 
skillnader både mellan förargrupperna och mellan förare i olika regioner. Yrkesförarna 
ansåg att dessa skador oftare förekommer på alla vägkategorier jämfört med privat-
bilisterna. Dessutom ansåg förare i norr att dessa skador är mer vanligt förekommande 
på nationella vägar och övriga statliga vägar än förare i andra regioner. På kommunala 
vägar återfanns skillnader mellan alla regioner. Förare i region norr ansåg att övriga 
enstaka ojämnheter förekommer oftare jämfört med förare i väst och förare i väst ansåg 
att de förekom oftare än förare i sydöst. 

 
Tabell 19  Upplevelse av förekomst av övriga enstaka ojämnheter på olika 
vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 3,77 (2,00) 2,38 (1,70) 2,67 (1,77) 

2 Övriga statliga vägar 5,31 (1,63) 3,82 (1,86) 4,07 (1,75) 

3 Kommunala vägar 5,36 (1,68) 4,32 (1,84) 4,67 (1,75) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 4,55 (2,16) 3,25 (1,88) 3,31 (2,01) 

2 Övriga statliga vägar 5,96 (1,53) 4,61 (1,74) 4,82 (1,85) 

3 Kommunala vägar 6,11 (1,22) 4,72 (1,74) 5,08 (1,86) 

Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare och Region. 

 

Acceptansen för övriga enstaka ojämnheter redovisas i Tabell 20. Analyser visar att 
acceptansen för dessa skador var högre bland privatbilister jämfört med yrkesförare 
oavsett vägkategori. Det fanns emellertid inga skillnader mellan förare i olika regioner 
när det gäller acceptans för dessa skador på nationella vägar och övriga statliga vägar. 
Förare i sydöst uppvisade dock en högre acceptans för övriga enstaka ojämnheter på 
kommunala vägar jämfört med förare i väst.  
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Tabell 20  Acceptans för övriga enstaka ojämnheter på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 2,06 (1,47) 2,00 (1,53) 2,08 (1,53) 

2 Övriga statliga vägar 2,56 (1,53) 2,60 (1,55) 2,56 (1,45) 

3 Kommunala vägar 2,95 (1,68) 3,06 (1,62) 2,95 (1,61) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 1,66 (1,16) 1,96 (1,34) 1,72 (1,34) 

2 Övriga statliga vägar 2,18 (1,34) 2,37 (1,46) 2,05 (1,34) 

3 Kommunala vägar 2,65 (1,56) 2,86 (1,60) 2,38 (1,54) 

Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare, 2 Förare, 3 Förare och Region. 

 

Övriga enstaka ojämnheter uppfattades bl.a. leda till en ökad risk för skada på fordonet, 
en ökad risk att en olycka ska inträffa och att föraren måste sänka hastigheten (se Tabell 
21). Yrkesförarna höll i större utsträckning med om att de måste sänka hastigheten, att 
det innebär en ökad risk för slitage på fordonet, att det är obekvämt att köra vid övriga 
enstaka ojämnheter, att de måste koncentrera sig mer på körningen och att det innebär 
en ökad risk för att en olycka ska inträffa jämfört privatbilister. Dessutom ansåg förare i 
norr i högre grad än förare i andra regioner att dessa skador leder till en hastighets-
reducering, en ökad risk för slitage på fordonet, att det är obekvämt att köra, att de 
måste koncentrera sig mer på körningen och en ökad risk för att en olycka ska inträffa. 
Förare i region norr ansåg dessutom i högre grad än förare i sydöst att det är obekvämt 
att köra då övriga enstaka ojämnheter förekommer.  

Att dessa skador leder till en högre bullernivå ansåg yrkesförarna i högre grad än privat-
bilisterna och förare i region norr i högre grad än förare i region sydöst. Även interak-
tionseffekten var signifikant och indikerar att störst diskrepans mellan yrkesförarna och 
privatbilisterna återfanns i region norr, därefter i region väst och minst var skillnaderna 
mellan förargrupperna i sydöst. Yrkesförarna i region norr ansåg dessutom att övriga 
enstaka ojämnheter leder till en ökad risk för att passagerare/gods skadas i högre grad än 
yrkesförare i region sydöst. 
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Tabell 21  Uppfattning av i vilken utsträckning förekomsten av övriga enstaka 
ojämnheter påverkar körningen. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 5,79 (1,61) 5,14 (1,78) 5,25 (1,82) 

2 Bullret blir högre 4,57 (2,02) 4,39 (1,99) 4,30 (2,08) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 5,96 (1,47) 5,27 (1,77) 5,40 (1,76) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 5,32 (1,80) 4,96 (1,79) 4,94 (1,91) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 5,57 (1,67) 5,15 (1,74) 5,16 (1,84) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 5,63 (1,70) 5,17 (1,79) 5,27 (1,79) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 6,21 (1,33) 5,49 (1,76) 5,81 (1,75) 

2 Bullret blir högre 5,65 (1,71) 4,81 (2,01) 5,15 (1,99) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 6,44 (1,09) 5,78 (1,68) 6,11 (1,47) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 5,95 (1,54) 5,49 (1,81) 5,71 (1,78) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 6,21 (1,33) 5,53 (1,67) 5,78 (1,73) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 6,16 (1,26) 5,53 (1,73) 5,73 (1,66) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 6,14 (1,37) 5,39 (1,86) 5,76 (1,67) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare, Region och Interaktion, 3 Förare och Region,  
4 Förare och Region, 5 Förare och Region, 6 Förare och Region, 7 Region. 

 

Det var därmed yrkesförarna i högre grad än privatbilisterna och förare i norr i högre 
grad än förare i andra regioner som ansåg att övriga enstaka ojämnheter var mer vanligt 
förekommande. Acceptansen för dessa skador var högre bland privatbilisterna medan 
skillnaderna i acceptans mellan regionerna var mindre. Resultaten visar också tydligt att 
det var yrkesförarna som i högre grad än privatbilisterna som ansåg att övriga enstaka 
ojämnheter har negativa konsekvenser på körningen och att förare i region norr ansåg 
detta i högre grad än förare i övriga regioner. 

 
3.3.7 Utbredda ojämnheter 
Utbredda ojämnheter var bland de skador som uppfattades förekomma i minst utsträck-
ning, framför allt på nationella vägar (se Tabell 22). Yrkesförarna ansåg i högre grad än 
privatbilisterna att dessa skador förekommer oftare på alla vägkategorier. Dessutom 
ansåg förare i region norr att utbredda ojämnheter var vanligare jämfört med förare i 
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andra regioner. I analysen för kommunala vägar återfinns även en signifikant interak-
tionseffekt, vilken indikerar att skillnaden mellan yrkesförare och privatbilister var 
större i region norr jämfört med övriga regioner. 

 
Tabell 22  Upplevelse av förekomst av utbredda ojämnheter på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 3,19 (1,98) 2,13 (1,53) 2,38 (1,67) 

2 Övriga statliga vägar 4,64 (1,82) 3,53 (1,89) 3,58 (1,85) 

3 Kommunala vägar 4,62 (1,80) 3,84 (1,92) 4,08 (1,82) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 4,15 (2,13) 3,12 (1,99) 3,22 (2,00) 

2 Övriga statliga vägar 5,74 (1,47) 4,47 (1,86) 4,45 (1,95) 

3 Kommunala vägar 5,81 (1,46) 4,49 (1,74) 4,54 (1,94) 

Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare, Region och Interaktion. 

 

Acceptansen för att utbredda ojämnheter förekommer på olika vägkategorier var relativt 
låg (se Tabell 23). På nationella vägar och övriga statliga vägar var acceptansen större 
bland privatbilisterna jämfört med yrkesförarna. Inga skillnader mellan regionerna 
kunde dock återfinnas. För nationella vägar var även interaktionseffekten signifikant 
och indikerar att acceptansen för utbredda ojämnheter var lägre bland yrkesförare och 
privatbilister i region norr och region väst, medan det inte fanns någon skillnad mellan 
förargrupperna i region sydöst. När det gäller acceptans för dessa skador på kommunala 
vägar fanns inga skillnader vare sig mellan förargrupper eller mellan förare i olika 
regioner. 
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Tabell 23  Acceptans för utbredda ojämnheter på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 1,78 (1,36) 1,72 (1,32) 1,72 (1,26) 

2 Övriga statliga vägar 2,21 (1,37) 2,25 (1,39) 2,15 (1,30) 

3 Kommunala vägar 2,64 (1,57) 2,65 (1,49) 2,58 (1,53) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 1,41 (0,84) 1,74 (1,20) 1,56 (1,17) 

2 Övriga statliga vägar 1,95 (1,18) 2,12 (1,35) 1,97 (1,18) 

3 Kommunala vägar 2,55 (1,47) 2,65 (1,48) 2,34 (1,43) 

Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare och Interaktion, 2 Förare, 3 - 

 

Utbredda ojämnheter uppfattades få ett flertal negativa konsekvenser för körningen (se 
Tabell 24). Tydliga skillnader återfinns även mellan förare i olika regioner och 
förargrupperna. 

Yrkesförarna ansåg i större utsträckning än privatbilisterna att de måste sänka hastig-
heten och förare i region norr höll med om detta i större utsträckning än förare i andra 
regioner. Dessutom indikerar den signifikanta interaktionseffekten att medan yrkes-
förarna i region norr och väst upplevde att de i större utsträckning än privatbilisterna 
måste sänka hastigheten fanns det ingen skillnad mellan förargrupperna i region sydöst. 
Yrkesförarna ansåg dessutom i större utsträckning än privatbilisterna att utbredda 
ojämnheter innebär en ökad risk för slitage på fordonet, en ökad risk för att en olycka 
ska inträffa, att det är obekvämt att köra och att de måste koncentrera sig mer på 
körningen. Förare i region norr höll i högre grad med om att de måste sänka hastigheten, 
att de måste koncentrera sig mer på körningen och att det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa jämfört med förare i övriga regioner. Signifikanta skillnader mellan 
alla regioner återfanns för huruvida dessa skador leder till ökad risk för slitage på 
fordonet, att det är obekvämt att köra och att de måste koncentrera sig mer på att köra. 
Förare i region norr ansåg att dessa problem var större än förare i region väst som i sin 
tur uppfattade problemen som allvarligare än förare i region sydöst.  

Yrkesförarna ansåg i högre grad än privatbilisterna att bullret blir högre vid utbredda 
ojämnheter och signifikanta skillnader återfanns även mellan regionerna dvs. förare i 
region norr ansåg i större utsträckning än förare i region väst att bullret blir högre vid 
utbredda ojämnheter och förare i region väst höll med om detta i större utsträckning än 
förare i region sydöst. Den signifikanta interaktionseffekten indikerar att det var 
yrkesförarna i region norr och väst som i högre grad ansåg att dessa skador leder till 
ökat buller medan skillnaden mellan förargrupperna i region sydöst var liten. Bland 
yrkesförarna i norr var det också fler som ansåg att utbredda ojämnheter leder till en 
ökad risk att passagerare/gods skadas jämfört med förare i övriga regioner.   
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Tabell 24  Uppfattning av i vilken utsträckning förekomsten av utbredda ojämnheter 
påverkar körningen. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 5,89 (1,59) 5,41 (1,66) 5,42 (1,78) 

2 Bullret blir högre 5,53 (1,76) 5,06 (1,82) 5,21 (1,86) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 5,96 (1,46) 5,33 (1,73) 5,52 (1,71) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 5,63 (1,64) 5,15 (1,76) 5,27 (1,82) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 5,78 (1,59) 5,29 (1,69) 5,38 (1,81) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 5,77 (1,60) 5,28 (1,71) 5,41 (1,82) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 6,37 (1,19) 5,42 (1,86) 5,86 (1,63) 

2 Bullret blir högre 6,00 (1,50) 4,92 (2,01) 5,67 (1,69) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 6,42 (1,08) 5,55 (1,78) 6,11 (1,40) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 6,19 (1,34) 5,38 (1,83) 5,79 (1,62) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 6,32 (1,11) 5,45 (1,78) 5,87 (1,56) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 6,27 (1,13) 5,49 (1,71) 5,77 (1,55) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 6,16 (1,28) 5,28 (1,87) 5,66 (1,71) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare, Region och Interaktion, 2 Förare, Region och Interaktion, 3 Förare och 
Region, 4 Förare och Region, 5 Förare och Region, 6 Förare och Region, 7 Region. 

 

Resultaten visar därmed att yrkesförarna i högre grad än privatbilisterna ansåg att 
utbredda ojämnheter förekommer på olika vägkategorier och förare i region norr ansåg 
också att dessa skador var vanligare jämfört med förare i övriga regioner. På nationella 
vägar och övriga statliga vägar var acceptansen för utbredda ojämnheter större bland 
privatbilisterna jämfört med yrkesförarna emedan förargrupperna inte skiljde sig åt med 
avseende på acceptans för utbredda ojämnheter på kommunala vägar. Förare i olika 
regioner hade ungefär lika låg acceptans för dessa skador.  

Återigen var det yrkesförarna i större utsträckning än privatbilisterna och förare i region 
norr i större utsträckning än förare i övriga regioner som uppfattade att utbredda ojämn-
heter får negativa konsekvenser på körningen. Interaktionseffekter för vissa konsek-
venser, exempelvis behovet att sänka hastigheten, indikerar att det framför allt var 
yrkesförarna i region norr och väst som i högre grad än privatbilister i dessa regioner 
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uppfattar en negativ påverkan av utbredda ojämnheter, medan det i sydöst inte finns 
några skillnader mellan förargrupperna. 

 
3.3.8 Grov textur på beläggningen 
Förutom de sju skadorna undersöktes även förarnas uppfattning om olika texturer på 
beläggningen. I Tabell 25 redovisas förarnas uppfattning om hur vanligt det är att 
beläggningar har en grov textur. Yrkesförarna ansåg att grov textur förekom oftare på 
alla vägkategorier jämfört med privatbilisterna. Dessutom ansåg förare i region norr att 
grov textur är vanligare på nationella vägar och övriga statliga vägar jämfört med förare 
i övriga regioner, inga skillnader mellan förare i olika regioner återfanns för kommunala 
vägar. 

 
Tabell 25  Upplevelse av förekomst av grov textur/struktur på beläggningen på olika 
vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 3,09 (2,02) 2,18 (1,58) 2,50 (1,83) 

2 Övriga statliga vägar 3,87 (1,86) 3,44 (1,85) 3,48 (1,91) 

3 Kommunala vägar 3,40 (1,94) 3,15 (1,82) 3,30 (1,88) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 3,43 (2,08) 2,73 (1,74) 2,68 (2,00) 

2 Övriga statliga vägar 4,17 (1,95) 3,91 (1,72) 3,80 (2,00) 

3 Kommunala vägar 3,52 (2,10) 3,64 (1,77) 3,61 (2,07) 

Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Region, 3 Förare.  

 

Acceptansen för grov textur var lägre än för slät textur (se Tabell 26). Yrkesförarna 
demonstrerade en högre acceptans på alla vägkategorier jämfört med privatbilisterna. 
Förarna i region norr uppvisade en högre acceptans för grov textur på nationella vägar 
jämfört med förare i andra regioner och förare i region norr hade en högre acceptans för 
grov textur på övriga statliga vägar jämfört med förare i region väst. Däremot fanns det 
på kommunala vägar inga skillnader i acceptans för grov textur i de tre regionerna. 
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Tabell 26  Acceptans för grov textur/struktur på beläggningen på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 3,06 (1,96) 2,61 (1,87) 2,78 (2,00) 

2 Övriga statliga vägar 3,50 (1,82) 3,34 (1,79) 3,34 (1,94) 

3 Kommunala vägar 3,76 (1,89) 3,72 (1,80) 3,64 (1,92) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 3,51 (2,13) 3,31 (2,11) 2,80 (2,07) 

2 Övriga statliga vägar 3,86 (2,03) 3,81 (1,89) 3,33 (1,95) 

3 Kommunala vägar 4,23 (1,98) 4,03 (1,75) 3,88 (1,94) 

Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare, Region och Interaktion, 2 Förare och Region, 3 Förare.  

 

Framför allt uppfattades grov textur innebära att bullret blir högre (se Tabell 27). 
Privatbilisterna ansåg i större utsträckning än yrkesförarna att de måste sänka hastig-
heten, att det innebär en ökad risk för slitage på fordonet och att det är obekvämt att 
köra på vägar med grov textur. Inga skillnader mellan yrkesförare och privatbilister 
återfanns när det gäller om bullret blir högre på vägar med grov textur och inte heller för 
att koncentrera sig mer på körningen och ökad risk för att en olycka ska inträffa.  

Förare i region norr ansåg i högre grad än förare i region sydöst att de måste sänka 
hastigheten, att bullret blir högre och att en grov textur innebär en ökad risk för slitage 
på fordonet samt en ökad risk för att en olycka ska inträffa. Inga skillnader mellan 
regioner återfanns när det gäller upplevelsen av att det är obekvämt att köra eller att de 
måste koncentrera sig mer på körningen på vägar med grov textur. Yrkesförarna i de 
olika regionerna skiljde sig inte heller åt med avseende på vilken påverkan grov textur 
har på risken att passagerare/gods skadas. 

 



 

VTI rapport 668 41 

Tabell 27  Uppfattning av i vilken utsträckning grov textur/struktur påverkar körningen. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 3,75 (2,12) 3,51 (1,95) 3,59 (2,15) 

2 Bullret blir högre 6,25 (1,29) 6,08 (1,44) 6,09 (1,49) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 4,78 (2,07) 4,51 (1,94) 4,54 (2,09) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 4,25 (2,10) 4,27 (2,00) 4,26 (2,18) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 3,64 (2,11) 3,39 (1,90) 3,53 (2,04) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 3,49 (2,09) 3,16 (1,92) 3,38 (2,07) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 3,46 (2,15) 2,99 (1,98) 3,47 (2,19) 

2 Bullret blir högre 6,36 (1,26) 6,04 (1,57) 6,13 (1,57) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 4,46 (2,18) 3,89 (2,09) 4,41 (2,14) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 4,11 (2,19) 3,74 (2,08) 4,20 (2,20) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 3,36 (2,04) 3,19 (1,91) 3,52 (2,24) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 3,25 (2,08) 2,96 (1,86) 3,22 (2,11) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 3,29 (2,10) 3,01 (1,99) 3,22 (2,10) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Region, 3 Förare och Region, 4 Förare, 5 -, 6 -, 7 - 

 

Yrkesförarna ansåg sammanfattningsvis grov textur som mer vanligt förkommande än 
privatbilisterna. Dessutom var det förare i region norr som ansåg att grov textur är 
vanligare på nationella vägar och övriga statliga vägar jämfört med förare i övriga 
regioner. Yrkesförarna hade en högre acceptans för grov textur och förare i region norr 
tenderade att acceptera denna egenskap på nationella vägar och övriga statliga vägar i 
större utsträckning än förare i övriga regioner. Det var framför allt privatbilisterna och 
inte yrkesförarna, samt förare i norr i större utsträckning än förare i sydöst, som hade 
negativa erfarenheter av att köra på vägar med grov textur. 

 
3.3.9 Slät textur på beläggningen  
Slät textur uppfattades vara vanligare på nationella vägar jämfört med övriga statliga 
vägar och kommunala vägar (se Tabell 28). Slät textur ansågs dessutom vara mer 
vanligt förekommande än grov textur. Yrkesförarna ansåg i högre grad än privat-
bilisterna att det var mer vanligt förekommande på alla vägkategorier. Förarna i region 
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sydöst ansåg dessutom att det var mer vanligt på nationella vägar än förarna i region 
norr, för övriga vägkategorier fanns inga skillnader mellan regionerna.  

 
Tabell 28  Upplevelse av förekomst av slät textur/struktur på beläggningen på olika 
vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 4,53 (1,97) 4,98 (1,88) 4,76 (1,95) 

2 Övriga statliga vägar 4,01 (1,85) 4,20 (1,79) 4,11 (1,72) 

3 Kommunala vägar 4,01 (1,96) 4,16 (1,86) 3,99 (1,79) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 4,90 (1,82) 5,07 (1,84) 5,06 (1,91) 

2 Övriga statliga vägar 4,48 (1,74) 4,34 (1,65) 4,65 (1,80) 

3 Kommunala vägar 4,47 (1,98) 4,30 (1,76) 4,37 (1,86) 

Skala 1–7 (Inte alls ofta – Väldigt ofta). 

Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare, 3 Förare.  

 

I Tabell 29 redovisas förarnas acceptans för slät textur. Privatbilisterna uppvisade en 
högre acceptans för slät textur på alla vägkategorier jämfört med yrkesförarna men det 
fanns inga skillnader i acceptans mellan regionerna.  

 
Tabell 29  Acceptans för slät textur/struktur på beläggningen på olika vägkategorier. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Nationella vägar 5,87 (1,69) 5,85 (1,69) 5,97 (1,61) 

2 Övriga statliga vägar 5,87 (1,59) 5,81 (1,69) 5,99 (1,49) 

3 Kommunala vägar 5,91 (1,60) 5,88 (1,56) 6,08 (1,42) 

Yrkesförare     

1 Nationella vägar 5,66 (1,82) 5,72 (1,84) 5,72 (1,88) 

2 Övriga statliga vägar 5,67 (1,76) 5,75 (1,72) 5,69 (1,86) 

3 Kommunala vägar 5,66 (1,82) 5,76 (1,72) 5,76 (1,85) 

Skala 1–7 (Inte alls acceptabelt – Helt acceptabelt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare, 2 Förare, 3 Förare.  

 

Konsekvenser för körningen på slät textur undersöktes både på torrt väglag och på vått 
väglag. På torrt väglag uppfattades inte slät textur ha speciellt stor påverkan på 
körningen (se Tabell 30). Det fanns inte heller några skillnader vare sig mellan förar-
grupperna eller mellan regionerna med avseende på i vilken utsträckning slät textur 
leder till att de måste sänka hastigheten, att bullret blir högre, att det är obekvämt att 
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köra, att de måste koncentrera sig mer på körningen eller att det leder till en ökad risk 
för olycka.  

 
Tabell 30  Uppfattning av i vilken utsträckning slät textur/struktur påverkar körningen 
på torrt väglag. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 2,00 (1,58) 1,89 (1,50) 1,86 (1,47) 

2 Bullret blir högre 1,70 (1,42) 1,62 (1,23) 1,59 (1,25) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 1,69 (1,37) 1,59 (1,23) 1,57 (1,22) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 1,78 (1,49) 1,76 (1,44) 1,60 (1,25) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 1,95 (1,60) 1,91 (1,60) 1,76 (1,45) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 1,95 (1,57) 2,07 (1,65) 1,83 (1,42) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 1,94 (1,58) 1,89 (1,54) 2,04 (1,71) 

2 Bullret blir högre 1,64 (1,37) 1,81 (1,49) 1,86 (1,61) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 1,71 (1,35) 1,84 (1,56) 1,88 (1,59) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 1,70 (1,39) 1,82 (1,47) 1,86 (1,55) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 1,81 (1,50) 1,97 (1,66) 1,99 (1,65) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 2,01 (1,68) 1,94 (1,59) 2,09 (1,71) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 1,85 (1,55) 1,87 (1,56) 1,90 (1,60) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt) 
Signifikanta effekter: 1 -, 2 -, 3 Förare, 4 -, 5 -, 6 -, 7 - 

 

Slät textur uppfattades få betydligt större konsekvenser för körningen på vått väglag 
framför allt med avseende på att sänka hastigheten, att det innebär en ökad risk för att 
en olycka ska inträffa och att föraren måste koncentrera sig mer på körningen (se Tabell 
31).  

Privatbilisterna ansåg i högre grad än yrkesförarna att slät textur vid vått väglag skulle 
leda till en sänkt hastighet och även förare i region norr ansåg detta i högre grad än 
förare i region sydöst. Yrkesförare ansåg emellertid i högre grad än privatbilisterna att 
bullret blir högre och att det leder till ökad risk för slitage på fordonet. Det fanns inga 
skillnader mellan regionerna men interaktionseffekterna var signifikanta och indikerar 
att det var yrkesförarna i region väst och även i region sydöst som i större utsträckning 
än privatbilisterna höll med om att bullret blir högre och att det innebär en ökad risk för 
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slitage på fordonet. I region norr var det tvärtom privatbilisterna som i högre grad ansåg 
detta.  

Privatbilisterna ansåg i högre grad än yrkesförarna att det är obekvämt att köra, att de 
måste koncentrera sig mer på körningen och att det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa vid körning på slät textur i vått väglag, men det fanns inga skillnader 
mellan regionerna. Yrkesförarna i region väst tenderade att i högre grad än yrkesförarna 
i sydöst anse att körning på slät textur i vått väglag innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas. 

 
Tabell 31  Uppfattning av i vilken utsträckning slät textur/struktur påverkar körningen 
på vått väglag. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Jag måste sänka hastigheten 4,99 (1,99) 4,65 (2,01) 4,71 (1,96) 

2 Bullret blir högre 2,35 (1,76) 2,17 (1,57) 2,09 (1,51) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 2,20 (1,72) 2,01 (1,49) 2,01 (1,54) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 3,56 (2,13) 3,34 (2,01) 3,37 (2,01) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 4,22 (2,21) 4,22 (2,10) 4,25 (2,08) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 4,57 (2,15) 4,48 (2,10) 4,52 (2,04) 

Yrkesförare     

1 Jag måste sänka hastigheten 4,68 (2,14) 4,13 (2,11) 4,64 (2,16) 

2 Bullret blir högre 2,26 (1,55) 2,47 (1,72) 2,89 (2,10) 

3 Ökad risk för slitage/skada på 
bilen 2,13 (1,57) 2,29 (1,74) 2,68 (2,01) 

4 Jag känner obehag och det är 
obekvämt att köra 3,19 (2,09) 2,88 (1,88) 3,29 (2,28) 

5 Jag måste koncentrera mig mer 
på bilkörningen 3,88 (2,22) 3,63 (2,12) 4,01 (2,33) 

6 Det innebär en ökad risk för att en 
olycka ska inträffa 4,21 (2,22) 3,76 (2,20) 4,37 (2,22) 

7 Det innebär en ökad risk för att 
passagerare/gods skadas 3,08 (2,15) 2,87 (2,02) 3,45 (2,28) 

Skala 1–7 (Tar helt avstånd ifrån – Instämmer helt). 
Signifikanta effekter: 1 Förare och Region, 2 Förare och Interaktion, 3 Förare och Interaktion, 4 Förare,  
5 Förare, 6 Förare, 7 Region. 

 

Jämfört med privatbilisterna ansåg därmed yrkesförarna att slät textur var mer vanligt 
förekommande. Däremot var acceptansen högre bland privatbilisterna jämfört med 
bland yrkesförarna.  
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På torrt väglag uppfattades inte slät textur ha speciellt stor påverkan på körningen och 
skillnaderna mellan förargrupperna och förare i olika regioner var små. På vått väglag 
uppfattades emellertid de negativa konsekvenserna vara allvarligare. Det fanns vissa 
skillnader mellan förargrupperna i hur man bedömde konsekvenserna. I vissa avseenden 
var det yrkesförarna som uppfattade att slät textur hade allvarligare konsekvenser 
medan det i andra avseenden var privatbilisterna som betonade dessa. Skillnaderna 
mellan regionerna var generellt små. 

 
3.3.10 Summering 
Analyserna av vad förarna ansåg om de olika skadorna visar att lappningar och 
lagningar samt spårbildning uppfattades förekomma mest frekvent, medan 
ojämna/svaga vägkanter och utbredda ojämnheter ansågs förekomma mindre ofta.  

Generellt var acceptansen för de olika skadorna låg och den var lägst för potthål, följt av 
utbredda ojämnheter och ojämna/svaga vägkanter. Högst acceptans hade förarna för 
lappningar och lagningar. Flertalet av skadorna uppfattades förekomma i mindre 
utsträckning på nationella vägar jämfört med övriga statliga vägar och kommunala 
vägar, acceptansen för de olika skadorna var också generellt lägre på nationella vägar 
jämfört med övriga vägkategorier.  

Resultaten visar även på tydliga skillnader mellan förargrupper och förare i olika 
regioner. Det var yrkesförarna i högre grad än privatbilisterna och förare i region norr i 
högre grad än förare i övriga regioner som uppfattade att alla de undersökta skadorna 
var mer vanligt förekommande. Acceptansen för vissa skador dvs. lappningar och 
lagningar, övriga enstaka ojämnheter, utbredda ojämnheter och ojämna/svaga vägkanter 
var högre bland privatbilister jämfört med bland yrkesförarna. Analyser av skillnader 
mellan regioner visar att det var förare i region norr som uppvisade en högre acceptans 
för vissa skador dvs. lappningar och lagningar jämfört med förare i övriga regioner 
medan det var förare i sydöst som uppvisade en högre acceptans för sprickor och 
krackeleringar samt spårbildning framför allt i jämförelse med förare i region norr.  

I figurerna 3.1–3.2 visas några representativa och illustrativa diagram med resultat för 
olika vägkategorier, regioner och de två förargrupperna. För att visa på skillnader 
mellan regionerna visas i Figur 3.1 privatbilisters bedömning av förekomst och 
acceptans av olika vägyteskador och -egenskaper på nationella vägar i region Norr och 
region Sydöst. Figur 3.2 illustrerar skillnader mellan privatbilisters och yrkesförares 
bedömningar av övriga statliga vägar. Skillnader mellan vägkategorier framgår vid 
jämförelse mellan figur 3.1 B och figur 3.2 A. 
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Figur 3.1  Privatbilisternas bedömning av förekomst och acceptans av vägyteskador 
och -egenskaper på nationella vägar i Region Norr (A) respektive Region Sydöst (B). 
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Figur 3.2  Förekomst och acceptans av vägyteskador och egenskaper på övriga statliga 
vägar i Region sydöst. Privatbilister (A) respektive Yrkesförare (B). 

 

Spårbildning vid vått väglag och potthål uppfattades i störst utsträckning leda till 
negativa konsekvenser för körningen. För flertalet av de undersökta skadorna var det 
yrkesförarna som i högre grad än privatbilisterna betonade de negativa konsekvenserna 
på körningen. Genomgående var det förare i region norr som i större utsträckning än 
förare framför allt i region sydöst men ofta även jämfört med förare i region väst som 
ansåg att skadorna hade negativa effekter på körningen. Det kan även vara värt att 
nämna att för vissa av skadorna uppfattades exempelvis vissa negativa konsekvenser på 
körningen vara allvarligare bland yrkesförare i region norr och väst medan det i region 
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sydöst antingen inte fanns någon skillnad mellan yrkesförare och privatbilister eller så 
ansåg privatbilisterna att konsekvenserna var allvarligare.  

För att illustrera vilken inverkan olika vägyteskador och -egenskaper får på körningen 
visas i figurerna 3.3 och 3.4 privatbilisternas respektive yrkesförarnas bedömning av i 
vilken utsträckning de måste sänka hastigheten då dessa skador och egenskaper 
förekommer. 

1 2 3 4 5 6 7

Spår (vått)

Potthål

Utbredda ojämnheter

Övriga enstaka ojämnheter

Sprickor och krackeleringar

Spår (torrt)

Ojämna/svaga vägkanter

Slät textur (vått)

Lappningar och lagningar

Grov textur

Slät textur
Norr Sydöst Väst

 
 
Figur 3.3  Medelvärde av privatbilisternas bedömning av vägyteskadors/-egenskapers 
inverkan på hastigheten (Påstående: Jag måste sänka hastigheten.  
Svar från 1 ”Instämmer inte alls” till 7 ”Instämmer helt”).  
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Figur 3.4  Medelvärde av yrkesförarnas bedömning av vägyteskadors/-egenskapers 
inverkan på hastigheten (Påstående: Jag måste sänka hastigheten.  
Svar från 1 ”Instämmer inte alls” till 7” Instämmer helt”) 
 
3.4 Attityd gentemot olika vägkategorier 
3.4.1 Olika förargruppers attityd gentemot olika vägkategorier  
För att få en uppfattning om hur deltagarna uppfattar olika vägkategorier mer generellt 
fick de ta ställning till fyra påståenden angående i vilken utsträckning vägytorna på 
respektive vägkategori uppfattades vara jämna, i gott skick, säkra att köra på samt i 
acceptabelt skick för den aktuella vägtypen. Genom att kombinera de fyra påståendena 
erhölls ett mått på den generella attityden gentemot de aktuella vägtyperna. Den interna 
reliabiliteten var god (nationella vägar α = .94, övriga statliga vägar α = .95 och 
kommunala vägar α = .95). Resultaten visar att de nationella vägarna bedömdes mest 
positivt, följt av kommunala vägar och minst positiva var förarna till övriga statliga 
vägar (se Figur 3.5).  

Privatbilisterna var mer positivt inställda till alla vägkategorier jämfört med yrkes-
förarna och förarna i region väst och sydöst var mer positiva jämfört med förarna i 
region norr (dvs. huvudeffekter för förare och region). För kommunala vägar fanns även 
en interaktionseffekt som visar att skillnaden mellan yrkesförare och privatbilister var 
större i region norr än i övriga regioner. Den konstaterade skillnaden mellan yrkesförare 
och privatbilister är helt i linje med att yrkesförarna uppfattade olika skador på vägarna 
som vanligare än privatbilisterna, att de uppvisade lägre acceptans för flera av skadorna 
och i högre grad uppmärksammade negativa konsekvenser på körningen.  

Att det var förare i region norr som i högre grad än förare i övriga regioner hade den 
mest negativa attityden överensstämmer med att det var dessa förare som i högre grad 
ansåg att olika skador var mer vanligt förekommande samt att de leder till negativa 
konsekvenser. Emellertid var det inte genomgående förare i norr som hade den lägsta 
acceptansen för olika typer av skador.  
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Figur 3.5  Attityd gentemot vägytans tillstånd på olika vägkategorier. 
 
3.4.2 Faktorer som påverkar attityd gentemot olika vägkategorier 
För att förklara den generella attityden genomfördes tre hierarkiska regressioner, en för 
respektive vägkategori. I steg 1 var oberoende variabler förekomst och acceptans av de 
sju olika skadorna samt grov och slät textur. I steg 2 undersöktes även betydelsen av 
förargrupp (yrkesförare/privatbilist), region (dummy kodade)1, kön, ålder samt hur ofta 
föraren körde på respektive vägkategori. Beroende variabler var attityd till nationella 
vägar, övriga statliga vägar respektive kommunala vägar.  

Resultatet av analysen i steg 1 visar att förekomst och acceptans av skador och egen-
skaper kunde förklara en stor andel av variansen i attityd gentemot de olika vägkate-
gorierna: 47 % av attityden gentemot nationella vägar, 42 % av attityden gentemot 
övriga statliga vägar och 39 % av attityden gentemot kommunala vägar. Genom att även 
inkludera förargrupp, region, kön, ålder samt hur ofta föraren nyttjade den aktuella 
vägkategorin ökade den förklarade variansen signifikant i alla regressioner. Den 
förklarade variansen av attityd uppgick till 48 % för nationella vägar, 43 % för övriga 
statliga vägar och 40 % för kommunala vägar.  

Eftersom det var bedömningar av samma skador och egenskaper som var signifikanta i 
steg 1 som i steg 2 redovisas endast betavikterna från steg 2 av den hierarkiska 
regressionen (se Tabell 32).  

Resultatet visar att attityden gentemot nationella vägar var mer negativ ifall föraren 
ansåg att spårbildning, lappningar och sprickor förekommer oftare och är mindre 
acceptabla. Uppfattade föraren att enstaka respektive utbredda ojämnheter förekommer 

                                                 
1 Boenderegion dummy kodades till variablerna region norr (där deltagare från region norr kodades som 1 
och deltagare från övriga regioner som 0) och region väst (där deltagarna från region väst kodades som 1 
och deltagare från övriga regioner som 0).  
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oftare och slät textur förekommer mer sällan var också attityden mer negativ. Att vara 
yrkesförare, bo i region norr samt vara äldre innebar också att inställningen till 
nationella vägar var mer negativ.  

Även attityden gentemot övriga statliga vägar kunde förklaras av förekomst och 
acceptans av de skador och egenskaper som var signifikanta för nationella vägar. 
Därutöver innebar uppfattningen att potthål förekommer ofta också en mer negativ 
attityd. Bland de faktorer som inkluderades i steg 2 innebar att bo i norr och att köra 
mer på övriga statliga vägar en mer negativ attityd gentemot dessa vägar.  

Attityden gentemot kommunala vägar kunde förklaras av förekomst och acceptans av de 
skador och egenskaper som var signifikanta för övriga statliga vägar. Bland övriga 
faktorer innebar att bo i norr en mer negativ attityd gentemot kommunala vägar. 
Resultatet visar därmed att både förekomst och acceptans av vissa skador (dvs. spår-
bildning, lappningar och sprickor) och endast förekomst av andra skador (dvs. enstaka 
och utbredda ojämnheter samt slät textur, för övriga statliga vägar och kommunala 
vägar även potthål) var viktiga för att förklara attityd gentemot olika vägkategorier. 
Därutöver var det framför allt att bo i region norr som var viktigt för att förklara 
attityden. 
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Tabell 32  Faktorer som påverkar attityd gentemot nationella vägar, övriga statliga 
vägar och kommunala vägar. 

 
Attityd 

nationella 
vägar 

Attityd övriga 
statliga vägar 

Attityd 
kommunala 

vägar 

 β β β 

Förekomst av spårbildning  -.25*** -.15*** -.11*** 

Acceptans för spårbildning  .13*** .15*** .18*** 

Förekomst av lappningar och lagningar  -.12***        -.08** -.13*** 

Acceptans för lappningar och lagningar  .09*** .11***            .06* 

Förekomst av sprickor och krackeleringar         -.09**        -.06* -.12*** 

Acceptans för sprickor och krackeleringar           .06*         .07**            .07* 

Förekomst av ojämna/svaga vägkanter          -.03        -.05            .01 

Acceptans för ojämna/svaga vägkanter          -.00         .02            .03 

Förekomst av potthål          -.02        -.08**          -.15*** 

Acceptans för potthål           .00          .00          -.01 

Förekomst av enstaka ojämnheter -.12***        -.10**          -.06* 

Acceptans för enstaka ojämnheter           .04          .02           .04 

Förekomst av utbredda ojämnheter -.12*** -.09**          -.09** 

Acceptans för utbredda ojämnheter           .00          .03            .01 

Förekomst av grov textur           .01          .03            .03 

Acceptans för grov textur          -.00         -.02           -.01 

Förekomst av slät textur     .09*** .07**            .05* 

Acceptans för slät textur         -.01         -.02            .02 

Förargrupp (privatbilist/yrkesförare)         -.06**         -.04           -.01 

Region norr         -.07** -.12***           -.08** 

Region väst          .04         .02            .00 

Användning av olika vägkategorier         -.04        -.04*           -.01 

Kön         -.03        -.03            .01 

Ålder         -.05*        -.01            .00 

Adj R2 .479*** .435***          .396*** 

***p<.001, **p<.01, * p<.05. 
 
3.5 Underhåll av vägar 
Förutom frågor om vad förarna ansåg om beläggningar fick de besvara frågor om 
underhållet av vägar. De fick rangordna vilka skador som de uppfattade som vara 
viktigast att åtgärda, ange vilka principer som var viktiga vid planering och utförande av 
underhållsarbete, erfarenheter av att kontakta ansvariga väghållare och inställning till 
ansvariga väghållare. 
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3.5.1 Betydelsen av att åtgärda olika skador 
Förarna fick ange vilka av de sju skadorna som de ansåg vara viktigast respektive minst 
viktiga att åtgärda på olika vägkategorier. Resultatet för nationella vägar redovisas i 
Tabell 33. Både bland privatbilisterna och bland yrkesförarna var spårbildning och 
potthål bland de skador som uppfattades viktigast att åtgärda på nationella vägar. Minst 
viktigt uppfattades det vara att åtgärda enstaka ojämnheter och lappningar. Det fanns 
inga stora skillnader vare sig mellan förargrupperna eller mellan regionerna. Emellertid 
uppfattades det något viktigare bland privatbilisterna att åtgärda potthål. Privatbilisterna 
tenderade också att i större utsträckning än yrkesförarna nämna svaga vägkanter bland 
de skador som de ansåg vara minst viktiga att åtgärda. 

 
Tabell 33  Skador som uppfattades viktigast respektive minst viktiga att åtgärda på 
nationella vägar. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister    

 Viktigast 
potthål (44 %),  

spårbildning (43 %) 

spårbildning (53 %),  

potthål (39 %) 

potthål (48 %),  

spårbildning (42 %) 

 Minst viktig 

enstaka ojämnheter (40 %)  

lappningar (23 %),  

svaga vägkanter (16 %),  

utbredda ojämnheter (13 %) 

enstaka ojämnheter (34 %),  

lappningar (25 %),  

utbredda ojämnheter (15 %),  

svaga vägkanter (15 %) 

enstaka ojämnheter (36 %),  

lappningar (21 %),  

svaga vägkanter (17 %),  

utbredda ojämnheter (15 %) 

Yrkesförare    

 Viktigast 
spårbildning (54 %), 

potthål (22 %),  

utbredda ojämnheter (12 %) 

spårbildning (58 %), 

potthål (25 %) 

spårbildning (55 %),  

potthål (28 %) 

 Minst viktig 
enstaka ojämnheter (39 %), 

lappningar (22 %) 

utbredda ojämnheter (16 %) 

enstaka ojämnheter (37 %),  

utbredda ojämnheter (21 %), 

lappningar (20 %),  

svaga vägkanter (12 %) 

enstaka ojämnheter (44 %),  

lappningar (21 %),  

utbredda ojämnheter (17 %) 

Endast de skador som var angivna av fler än 10 % av förarna som viktigast respektive minst viktig finns 
angivna i tabellen. 

 

I Tabell 34 redovisas bedömningen av hur viktigt det uppfattades vara att åtgärda olika 
skador på övriga statliga vägar. Det var samma skador som uppfattades vara viktiga att 
åtgärda på övriga statliga vägar som på nationella vägar, dvs. potthål och spårbildning 
och samma skador som uppfattades minst viktiga att åtgärda dvs. enstaka ojämnheter 
och lappningar. Det fanns inga skillnader mellan regionerna men privatbilisterna 
tenderade att tycka att det var absolut viktigast att åtgärda potthål följt av spårbildning 
medan yrkesförare istället menade att spårbildning var viktigare att åtgärda. Dessutom 
angav privatbilisterna att svaga vägkanter var bland de skador som var minst viktiga att 
åtgärda, medan detta var en av de skador som yrkesförarna tyckte var viktigast att 
åtgärda.  
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Tabell 34  Skador som uppfattades viktigast respektive minst viktiga att åtgärda på 
övriga statliga vägar. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister    

 Viktigast 
potthål (48 %),  

spårbildning (35 %) 

potthål (45 %),  

spårbildning (42 %) 

potthål (55 %),  

spårbildning (35 %) 

 Minst viktig 

enstaka ojämnheter (40 %),  

lappning (25 %),  

svaga vägkanter (14 %),  

utbredda ojämnheter (13 %) 

enstaka ojämnheter (34 %),  

lappning (28 %),  

utbredda ojämnheter (18 %) 

enstaka ojämnheter (36 %),  

lappning (24 %),  

utbredda ojämnheter (18 %),  

svaga vägkanter (12 %) 

Yrkesförare    

 Viktigast 
spårbildning (44 %),  

potthål (23 %),  

utbredda ojämnheter (15 %) 

spårbildning (48 %),  

potthål (26 %),  

svaga vägkanter (15 %) 

spårbildning (43 %),  

potthål (32 %),  

svaga vägkanter (11 %) 

 Minst viktig 
enstaka ojämnheter (39 %),  

lappningar (22 %),  

utbredda ojämnheter (18 %) 

enstaka ojämnheter (37 %), 

utbredda ojämnheter (26 %),  

lappningar (17 %) 

enstaka ojämnheter (46 %),  

lappningar (20 %),  

utbredda ojämnheter (17 %) 

Endast de skador som var angivna av fler än 10 % av förarna som viktigaste respektive minst viktig finns 
angivna i tabellen. 

 

Förarna bedömde slutligen hur viktigt det är att åtgärda olika skador på kommunala 
vägar (se Tabell 35). Även på kommunala vägar var det samma typ av skador förarna 
ansåg viktiga att åtgärda. Emellertid ansåg båda förargrupperna i alla regioner att 
potthål, och inte spårbildning, var viktigast att åtgärda. Skillnaderna mellan både 
förargrupper och förare i de olika regionerna var mycket små men återigen angav 
privatbilisterna i högre grad än yrkesförarna att det inte var så viktigt att åtgärda svaga 
vägkanter.  
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Tabell 35  Skador som uppfattades viktigast respektive minst viktiga att åtgärda på 
kommunala vägar. 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister    

 Viktigast 
Potthål (55 %), 

Spårbildning (24 %) 

Potthål (59 %),  

spårbildning (25 %)  

potthål (69 %),  

spårbildning (20 %)  

 Minst viktig 

enstaka ojämnheter (36 %),  

lappning (22 %),  

svaga vägkanter (18 %),  

utbredda ojämnheter (15 %) 

enstaka ojämnheter (29 %),  

lappning (27 %),  

utbredda ojämnheter (17 %),  

svaga vägkanter (14 %) 

enstaka ojämnheter (32 %),  

lappning (22 %),  

utbredda ojämnheter (19 %),  

svaga vägkanter (15 %) 

Yrkesförare    

 Viktigast 
potthål (33 %),  

spårbildning (32 %),  

utbredda ojämnheter (16 %) 

potthål (46 %),  

spårbildning (33 %)  

potthål (46 %),  

spårbildning (29 %)  

 Minst viktig 
enstaka ojämnheter (38 %),  

lappningar (23 %),  

utbredda ojämnheter (18 %) 

enstaka ojämnheter (37 %),  

utbredda ojämnheter (24 %),  

lappningar (18 % ) 

enstaka ojämnheter (38 %),  

utbredda ojämnheter (23 %),  

lappningar (19 %) 

Endast de skador som var angivna av fler än 10 % av förarna som viktigaste respektive minst viktig finns 
angivna i tabellen. 

 
3.5.2 Kriterier att ta hänsyn till vid reparations- och underhållsåtgärder 
Förarna fick även rangordna vilka kriterier som de ansåg viktigast att ta hänsyn till när 
en vägyta ska repareras eller åtgärdas. I Tabell 36 redovisas andel förare som angett 
respektive kriterium som antingen viktigast eller näst viktigast. Majoriteten av förarna 
angav att det var åtgärdens varaktighet/hållbarhet som var absolut viktigast att ta hänsyn 
till, därefter följde kriterier såsom tiden det tar att utföra åtgärden samt åtgärdens 
omfattning (dvs. lokalt jämfört med längre sträckor). Kostnad för åtgärden samt vägens 
bulleregenskaper och utseende efter reparationen uppfattades vara de minst viktiga 
kriterierna att ta hänsyn till. Det fanns endast mycket små skillnader mellan förar-
grupperna och mellan regionerna. Exempelvis var det yrkesförare i sydöst och väst som 
angav att tiden det tar att utföra reparationen var ett viktigt kriterium medan yrkesförare 
i norr i högre grad betonade vikten av att ta hänsyn till åtgärdens omfattning.  
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Tabell 36  Andel av förarna som angav respektive kriterium som viktigast eller näst 
viktigast att ta hänsyn till när en yta ska repareras eller åtgärdas.  

  Alla Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

 Varaktighet/hållbarhet 74 % 80 % 70 % 72 % 

 Vägens trafiktäthet 33 % 30 % 37 % 34 % 

 Tid 25 % 22 % 25 % 29 % 

 Omfattning 23 % 26 % 24 % 19 % 

 Vägens utseende efter åtgärden 22 % 24 % 26 % 16 % 

 Effekt på trafiken under tiden för 
åtgärden 17 % 12 % 18 % 20 % 

 Bulleregenskaper efter åtgärden 12 % 10 % 13 % 12 % 

 Kostnad 9 % 8 % 11 % 10 % 

Yrkesförare     

 Varaktighet/hållbarhet 84 % 90 % 79 % 83 % 

 Tid 38 % 26 % 44 % 44 % 

 Omfattning 31 % 37 % 25 % 31 % 

 Vägens trafiktäthet 29 % 23 % 33 % 32 % 

 Vägens utseende efter åtgärden 22 % 20 % 22 % 24 % 

 Effekt på trafiken under tiden för 
åtgärden 19 % 13 % 23 % 23 % 

 Bulleregenskaper efter åtgärden 12 % 6 % 11 % 19 % 

 Kostnad 5 % 8 % 11 % 9 % 

 
3.5.3 Kontakt med ansvariga väghållare 
Det var en högre andel av privatbilisterna i region norr, 18 %, som hade kontaktat 
Vägverket angående någon skada på väg jämfört med privatbilisterna i region sydöst, 
7 %, och region väst, 9 %. Privatbilisterna i region norr hade även i större utsträckning 
kontaktat kommunen angående någon skada på väg. Skillnaderna mellan regionerna var 
emellertid mindre. Det var 18 % som i region norr uppgav att de kontaktat kommunen, 
15 % i region sydöst och 12 % i region väst.  

Bland yrkesförarna var det betydligt fler som hade kontaktat väghållare angående någon 
skada, framför allt i region norr, och i större utsträckning Vägverket än kommunen. Det 
var 56 % av yrkesförarna i region norr som hade kontaktat Vägverket angående någon 
skada, 32 % i region väst och 28 % i region sydöst. Något färre, 43 % av yrkesförarna i 
region norr hade kontaktat kommunen angående någon skada medan det var 20 % i 
region väst och 21 % i region sydöst.  

Förare som hade angivit att de kontaktat Vägverket respektive kommunen angående 
någon skada på väg fick även besvara en fråga om hur enkelt det hade varit att komma i 
kontakt med ansvarig väghållare (se Tabell 37). Förarna uppfattade det varken enkelt 
eller svårt att komma i kontakt med väghållarna. Varken för kommunen eller Vägverket 
fanns skillnader mellan förargrupper eller mellan regionerna. Däremot var interaktions-
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effekten signifikant för hur enkelt det uppfattades vara att komma i kontakt med 
Vägverket. Den indikerar att medan det i region norr och väst var yrkesförarna som 
uppfattade det enklare att komma i kontakt med väghållaren var det i region sydöst 
privatbilisterna som upplevde att det var enklare.  

 
Tabell 37  Uppfattning om hur enkelt det är att komma i kontakt med ansvariga 
väghållare angående skada på väg. Medelvärde av bedömning samt standardavvikelse 
(inom parentes). 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Vägverket 3,96 (2,17) 4,58 (2,17) 4,02 (2,16) 

2 Kommunen 4,63 (2,02) 4,69 (2,05) 4,59 (2,14) 

Yrkesförare     

1 Vägverket 4,86 (2,09) 4,06 (2,51) 4,58 (2,11) 

2 Kommunen 4,15 (2,27) 4,68 (2,27) 4,20 (2,39) 

Skala 1–7 (1 = Inte alls enkelt, 7 = Väldigt enkelt). 

Signifikanta effekter: 1 Interaktion, 2 -.  

 
3.5.4 Inställning till ansvariga väghållare 
Förarna ansåg att väghållarna i ganska stor utsträckning tar hänsyn då de utför under-
hållsåtgärder (se Tabell 38). Resultaten visar också att Vägverket uppfattades visa 
hänsyn i större utsträckning än kommunen när de underhåller vägarna. Privatbilisterna 
ansåg detta i högre grad än yrkesförarna och det fanns inga skillnader mellan 
regionerna.  

 
Tabell 38  Uppfattning om i vilken utsträckning ansvariga väghållare tar hänsyn till 
trafikanter när de utför underhållsåtgärder Medelvärde av bedömning samt 
standardavvikelse (inom parentes). 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

1 Vägverket 5,60 (1,40) 5,64 (1,34) 5,61 (1,32) 

2 Kommunen 4,78 (1,52) 4,70 (1,58) 4,82 (1,61) 

Yrkesförare     

1 Vägverket 5,11 (1,56) 5,28 (1,75) 5,38 (1,52) 

2 Kommunen 4,35 (1,74) 4,55 (1,72) 4,46 (1,71) 

Skala 1–7 (1 = Inte alls, 7 = Helt). 

Signifikanta effekter: 1 Förare, 2 Förare. 

 

Förarna fick även besvara frågor om hur nöjda eller missnöjda de var med underhållet 
av olika vägkategorier (se Tabell 39). Generellt var förarna mer nöjda med underhållet 
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på nationella vägar jämfört med övriga statliga vägar och kommunala vägar. Bland alla 
de svarande var det 39 % som angav att de var nöjda med underhållet på nationella 
vägar, 24 % som var nöjda med underhållet på övriga statliga vägar och 28 % som var 
nöjda med hur kommunala vägar underhålls. I Tabell 39 redovisas andelen förare som 
angav att de var nöjda med underhållet på statliga och kommunala vägar. Inom parentes 
anges resultatet från Trafikantbetyg år 2007 (Vägverket _ Pilen Affärsutveckling AB, 
2007). Resultaten visar på tydliga skillnader mellan förargrupper och mellan regionerna. 
Yrkesförarna och privatbilisterna i region norr skiljde sig emellertid inte mycket åt utan 
hade ungefär samma negativa bedömning av de tre vägkategorierna. Däremot var 
yrkesförarna i region sydöst och väst mindre nöjda med underhållet av alla statliga 
vägar jämfört med privatbilisterna i dessa regioner, medan skillnaderna mellan förar-
grupperna var små med avseende på uppfattning om kommunala vägar.  

Andelen förare som var nöjda respektive missnöjda med underhållet på nationella vägar 
och övriga statliga vägar går att jämföra med resultaten från Trafikantbetyg 2007. 
Andelen som i denna studie var nöjda med hur nationella vägar underhålls var i stort 
sett jämförbar med andelen nöjda vid mätningen 2007. När det gäller övriga statliga 
vägar var det endast bland privatbilisterna i region väst som andelen nöjda förare var på 
samma nivå som vid mätningen 2007. Bland förare i region norr och sydöst var andelen 
nöjda förare betydligt lägre i denna studie jämfört med mätningen 2007. Emellertid kan 
det vara värt att notera att resultaten i denna studie är helt jämförbara med mätningen 
från 2005. Eftersom Trafikantbetyg inte ställer frågor om kommunala vägar går 
motsvarande jämförelse inte att göra när det gäller denna vägkategori. 

 
Tabell 39  Andelen förare som är nöjda med underhållet på statliga och kommunala 
vägar (inom parentes anges andelen mycket nöjda och ganska nöjda förare vid 
mätningen 2007, se Vägverket _ Pilen Affärsutveckling AB, 2007). 

  Norr Sydöst Väst 

Privatbilister     

 Nationella vägar 
(Vägverket) 36 % (41 %) 55 % (55 %) 58 % (53 %) 

 Övriga statliga vägar 
(Vägverket) 16 % (30 %) 31 % (46 %) 31 % (30 %) 

 Kommunala vägar 
(Kommunen) 23 %  32 % 28 % 

Yrkesförare     

 Nationella vägar 
(Vägverket) 31 % (27 %) 37 % (43 %) 39 % (47 %) 

 Övriga statliga vägar 
(Vägverket) 18 % (30 %) 20 % (39 %) 22 % (39 %) 

 Kommunala vägar 
(Kommunen) 23 % 35 % 26 % 

Andelen nöjda utgörs av de som svarat 5, 6 eller 7 på en sjugradig skala där 1 = inte alls nöjd och  
7 = mycket nöjd. 
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4  Diskussion och slutsatser 
Denna studie ger i flera avseenden en mer detaljerad bild av hur förare uppfattar 
asfalterade vägytor jämfört med tidigare studier på området. Dessutom ger under-
sökningen ett underlag för att dra slutsatser om vilka faktorer som påverkar förares 
bedömningar av asfalterade vägytor.  Resultaten visar att i linje med tidigare studier (se 
Vägverket _ Pilen Affärsutveckling AB, 2007; Ihs m.fl., 2007) var förarnas bedömning 
av vägytor inte speciellt positiv. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det finns 
stora variationer mellan olika vägkategorier, mellan olika förargrupper och mellan olika 
regioner i Sverige. Generellt var bedömningen av nationella vägar mer positiv än 
bedömningen av övriga statliga vägar och kommunala vägar. Privatbilister bedömde 
också vägytor mer positivt än yrkesförare och förare i region väst och sydöst hade en 
mer positiv uppfattning om vägytors beskaffenhet än förare i region norr.  

Analyserna av de specifika skadorna ger vissa indikationer på hur förare uppfattar 
vägytan samt varför bedömningarna skiljer sig åt mellan olika vägkategorier, olika 
förargrupper och olika regioner. Bland de skador som studerades i denna undersökning 
uppfattades lappningar och lagningar samt spårbildning vara vanligast medan 
ojämna/svaga vägkanter och utbredda ojämnheter uppfattades förekomma mindre ofta. 
Generellt var acceptansen för de olika skadorna låg och den var lägst för potthål, följt av 
utbredda ojämnheter och ojämna/svaga vägkanter. Högst acceptans hade förarna för 
lappningar och lagningar. Spårbildning vid vått väglag och potthål uppfattades i störst 
utsträckning leda till negativa konsekvenser för körningen såsom att det innebär en ökad 
risk för att en olycka ska inträffa eller att föraren måste koncentrera sig mer på 
körningen. I linje med detta resultat visar analysen, av vilka skador som anses viktigast 
respektive minst viktiga att åtgärda, att potthål och spårbildning är bland de skador som 
oftast uppfattades som viktigast att åtgärda på alla vägkategorier. Minst viktigt 
uppfattades det vara att åtgärda övriga enstaka ojämnheter och lappningar/lagningar. 
Denna studie utvecklar därmed resultaten som framkom i fokusgruppsstudien av 
Loukopoulos m.fl., (2008).  

Acceptansen för de olika skadorna var generellt lägre på nationella vägar jämfört med 
övriga vägkategorier, man samtidigt uppfattades flertalet skador också förekomma i 
mindre utsträckning på nationella vägar jämfört med övriga statliga vägar och kommu-
nala vägar. Det senare bidrar till att förklara den något mer positiva uppfattningen av 
nationella vägar jämfört med övriga statliga vägar och kommunala vägar.  

På samma sätt går det att analysera skillnader mellan yrkesförare och privatbilister. 
Yrkesförarna uppfattade olika skador på vägarna som vanligare än privatbilisterna, de 
uppvisade dessutom en lägre acceptans för flera av skadorna och uppmärksammade i 
högre grad de olika negativa konsekvenserna skadorna har på körningen.  

När det gäller orsaken till varför förare i region norr hade en mer negativ inställning till 
vägytan än förare i andra regioner går det att utläsa att det var dessa förare som i högre 
grad än andra förare ansåg att olika skador var mer vanligt förekommande samt att de 
leder till negativa konsekvenser. Emellertid var det inte genomgående förare i norr som 
hade den lägsta acceptansen för olika typer av skador. För att undersöka vilka skador 
som hade störst betydelse för den generella inställningen till olika vägkategorier 
genomfördes regressionsanalyser. Resultaten visar att både uppfattningar om förekomst 
och acceptans för spårbildning, lappningar och sprickor samt förekomst av enstaka 
ojämnheter, utbredda ojämnheter och slät textur var viktiga för att förklara attityd 
gentemot olika vägkategorier (även förekomsten av potthål var viktiga för attityden 
gentemot övriga statliga vägar och kommunala vägar). Därutöver var det framför allt att 
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bo i region norr som var viktigt för att förklara attityden. Att vara yrkesförare respektive 
privatbilist var endast av betydelse för att förklara attityd till nationella vägar. Dessa 
faktorer bidrog till att förklara mellan 40 och 48 % av variansen i attityd till de olika 
vägkategorierna. Resultaten visar därmed att de förare som uppfattade att vissa skador 
förekommer ofta och uppvisade låg acceptans för att vissa skador förekommer leder det 
till en mer negativ uppfattning om olika vägkategorier. Att bo i region norr tenderar 
därutöver att vara viktigt för att förklara attityden.  

För att kunna jämföra resultaten från denna studie med ”Trafikantbetyg” ställdes även 
frågor om hur nöjda respektive missnöjda förare var med underhållet på de olika 
vägkategorierna. Resultaten visar att andelen som i denna studie var nöjda med hur 
nationella vägar underhålls var i stort sett jämförbar med andelen som var nöjda vid 
mätningen 2007. När det gäller övriga statliga vägar var det endast bland privat-
bilisterna i region väst som andelen nöjda förare var på samma nivå som vid mätningen 
2007. Bland förare i region norr och sydöst var andelen nöjda förare betydligt lägre i 
denna studie jämfört med mätningen 2007. Däremot var resultaten även i dessa regioner 
jämförbara med mätningen som genomfördes 2005. I stort sett går därmed resultaten i 
denna studie i linje med tidigare mätningar av trafikanters inställning till underhållet av 
statliga vägar. Därtill kan denna undersökning ge indikationer på att andelen som är 
nöjda med kommunala vägar är på ungefär samma nivå som andelen som är nöjda med 
övriga statliga vägar, förutom bland yrkesförare i sydöst där fler är nöjda med 
kommunala vägar jämfört med övriga statliga vägar.  

I denna studie undersöktes även förarnas uppfattning om dem som är ansvariga för 
vägunderhållet dvs. Vägverket och kommunen. Resultaten visar att det var betydligt fler 
yrkesförare än privatbilister som hade varit i kontakt med både Vägverket och 
kommunen angående någon skada på väg. De förare som hade varit i kontakt med 
ansvariga väghållare ansåg att det till viss del var enkelt att komma i kontakt med dessa. 
Generellt uppfattades Vägverket och kommunen visa hänsyn när de utför underhålls-
åtgärder, emellertid ansåg förarna att Vägverket gjorde detta i större utsträckning än 
kommunen och privatbilisterna ansåg detta i större utsträckning än yrkesförarna. Med 
avseende på vilka kriterier som är viktiga att ta hänsyn till när underhållsåtgärder 
genomförs ansåg majoriteten av förarna att det var åtgärdens varaktighet/hållbarhet som 
var viktigast att ta hänsyn till, därefter följde kriterier såsom tiden det tar att utföra 
åtgärden samt åtgärdens omfattning. Kostnad för åtgärden samt vägens buller-
egenskaper och utseende efter reparationen uppfattades vara de minst viktiga kriterierna 
att ta hänsyn till. 

För att få en bättre förståelse för trafikanters bedömningar av vägar kan den återkom-
mande mätningen ”Trafikantbetyg” vidareutvecklas på olika sätt. Exempelvis kan det 
vara bra ifall skadorna illustreras för att de som svarar ska veta vilka skador som frågas 
om. I denna enkätstudie användes ett eller flera fotografier. Även om den tidigare fokus-
gruppsstudien (Loukopoulos, 2008) visar att det finns en relativt god förståelse för de 
benämningar som används av Vägverket, så finns det risk för misstolkning om enbart 
text används. Önskvärt vore dock om man kunde visa flera bilder där svårighetsgrader 
på varje skada varieras. 

För att få en mer detaljerad bild av hur trafikanterna bedömer underhållet av vägarna, 
och på vilka grunder, krävs detaljerade frågor om specifika skador såsom spårbildning, 
lappningar, sprickor, ojämnheter samt potthål, eftersom acceptansen och bedömningen 
av förekomst av dessa har betydelse för hur olika vägkategorier uppfattas. Detta innebär 
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dock att enkäten blir väldigt omfattande med de negativa konsekvenser detta kan få för 
svarsandelen.  

Det räcker dessutom inte att enbart fråga om specifika vägyteegenskaper, vilket framgår 
av denna studie men också i en nyligen genomför studie av Inculture (2008). Syftet med 
den senare studien var att undersöka bilisters bedömning av vägars kvalitet för att bättre 
förstå resultaten från ”Trafikantbetyg”. Studien baseras på intervjuer med ett begränsat 
antal förare, både privatbilister och yrkesförare. Studien visade att de intervjuade 
förarna var nöjda med både vägkvalitén och underhållet, dock undantaget mindre vägar 
och grusvägar. Däremot var man mycket missnöjd med planeringen av många vägar 
avseende flöde, ”rationell verklighetsförankring” och ”miljöeffektivitet”. En åsikt bland 
äldre förare var också att det är trafiken och inte vägarna som blivit sämre med åren. 
Vidare fann man att vägar berör de flesta men däremot är viljan att fylla i enkäter låg 
eftersom enkäterna upplevdes tröttande med ”blaséartade” svar som följd. Av både 
denna studie och studien av Inculture framgår vikten av att vara tydlig i frågeställ-
ningarna och skapa en enkät som engagerar och gör att det känns angeläget för 
respondenten att framföra sitt ställningstagande. Det räcker dessutom inte att enbart 
fråga om vägyteskador utan det krävs också frågor som fångar upp andra faktorer som 
påverkar upplevelsen av dessa.  

Ett alternativ till att utöka enkäten med fler skadetyper är att komplettera de objektiva 
mått på vägytans tillstånd som idag används. Den här studien har, tillsammans med den 
körsimulatorstudie (Ihs, Andersson, Kircher, och Bolling, 2010) som också genomförts 
inom huvudprojektet, gett ett bra underlag för vilka skador som trafikanterna tycker är 
viktigast att åtgärda. Körsimulatorstudien har dessutom bidragit till en ytterligare 
förståelse för trafikanternas bedömning av en vägyta. Studien har entydigt visat på hur 
olika aspekter av intryck från en vägyta i form av utseende, ljud och vibrationer var och 
en bidrar till en försämrad upplevelse av komfort och säkerhet. 
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VAD ANSER DU OM ASFALTERADE VÄGYTOR  
I REGION SYDÖST? 

 
 
 
Just nu pågår ett forskningsprojekt vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 
Syftet med projektet är att få en förståelse för vilka krav och förväntningar trafikanterna har 
på de asfalterade vägarna i olika regioner i Sverige. Denna kunskap kan därefter användas i 
arbetet med att förbättra asfalterade vägytor. 

Undersökningen vänder sig till privatpersoner i åldrarna 18-70 år. Även om Du arbetar som 
yrkesförare vill vi att Du besvarar frågorna som privatperson. I en vetenskaplig 
undersökning som denna är det viktigt att människor med olika uppfattning får tillfälle att 
delta, även de som kanske inte är intresserade av vägytors tillstånd. Värdet av 
undersökningens resultat är beroende av att så många som möjligt besvarar frågeformuläret 
och Ditt svar kan inte ersättas av någon annans. Dina svar kommer endast att redovisas i 
statistiskt bearbetad form och varje deltagares anonymitet är garanterad.  

 
Besvara frågorna så fort som möjligt och skicka det ifyllda formuläret till oss i det bifogade 
portofria svarskuvertet. Vi är tacksamma om Du inte hoppar över någon fråga. 
 
Det kodnummer som finns på formulärets förstasida gör det möjligt för oss att notera att just 
Du har svarat så att vi inte behöver besvära Dig med påminnelser. Därefter kommer 
kopplingen mellan kodnummer och namn att tas bort.   
 
Har Du några frågor angående undersökningen kan Du kontakta oss på nedanstående 
telefonnummer eller via e-post. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 

 

Projektledare Forskare 

 
Anita Ihs Louise Eriksson 
Tel: 013-204031 Tel: 013-204034  
E-post: anita.ihs@vti.se E-post: louise.eriksson@vti.se  

   

 
Vägverket finansierar projektet och adressuppgifterna har erhållits från bilregistret.
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 1 

 
Frågor om vägytan 

 
 

Vi är intresserade av vad Du tycker om vägytans tillstånd dvs. den asfalterade ytan på 
körfälten och vägrenen (inte vinterväghållning). Alla frågor som följer rör den region Du 
bor i. 
 
Det finns olika vägkategorier i Sverige. I denna enkät är vi intresserade av Dina åsikter med 
avseende på följande vägkategorier: 
 

i) Nationella statliga vägar. Europavägar och riksvägar med vägnummer under 
100 som t. ex. E4, E22, RV34, RV31 (se bifogad karta på sista sidan). 

 
ii) Övriga statliga vägar. Primära länsvägar med vägnummer mellan 100 och 

500 som t. ex. 125, 127, 135. Sekundära/tertiära länsvägar med vägnummer 
över 500. 

 
iii) Kommunala vägar. Allmän väg eller gata inom tätort för vilken kommunen är 

väghållare (dvs. majoriteten av vägar och gator inom tätort). 
 
 
 
1) Hur ofta använder Du bil som förare för resor på (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar 

mot Din uppfattning för varje vägkategori):  
  

 
Mycket 
sällan 

Cirka 
1ggr/mån 

2-3ggr/ 
mån 

1-2ggr/ 
vecka 

3-4ggr/ 
vecka 

5ggr/vecka 
eller mer 

 1 2 3 4 5 6 

nationella vägar       

övriga statliga vägar       

kommunala vägar       

 

 

2) I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden avseende nationella vägar (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje påstående): 

 

 
Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 
helt 

Vet ej 

Vägytorna är… 1 2 3 4 5 6 7  

…jämna         

…i gott skick         

…säkra att köra på         

…i acceptabelt skick för 
denna typ av väg 
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3) I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden avseende övriga statliga vägar 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje påstående): 

 

 
Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 
helt 

Vet ej 

Vägytorna är… 1 2 3 4 5 6 7  

…jämna         

…i gott skick         

…säkra att köra på         

…i acceptabelt skick för 
denna typ av väg 

        

 

 

4) I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden avseende kommunala vägar (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje påstående): 

 

 
Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 
helt 

Vet ej 

Vägytorna är… 1 2 3 4 5 6 7  

…jämna         

…i gott skick         

…säkra att köra på         

…i acceptabelt skick för 
denna typ av väg 
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Frågor om skador och egenskaper på vägytan 

 
 
Du kommer nu att få besvara frågor om nio specifika skador eller egenskaper som kan 
förekomma på asfalterade vägytor. Vissa av dessa är illustrerade med bilder samt förklarade 
i text. Bilderna är bara exempel på hur det kan se ut och stora variationer i utseende kan 
förekomma. 
 

SPÅRBILDNING 

Spårbildning i beläggningen uppstår pga. fordonstrafiken. Spåren kan bildas antingen som följd av 
dubbdäcksslitage eller som följd av deformationer (nedtryckning) pga. den tunga lastbilstrafiken.    
 

  

 

 

5) Hur ofta förekommer spårbildning under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

 

6) Hur acceptabelt är det att spårbildning förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
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7) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av spårbildning vid torrt 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive 
påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

 
 

8) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av spårbildning vid vått 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive 
påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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LAPPNING OCH LAGNING 

Lappning och lagningar innebär att mindre avsnitt eller delar av vägytan har reparerats så att vägen 
bitvis har olika beläggningar. Resultatet blir att vägen ser ut som den är ”lappad”. 
 

  
 

9) Hur ofta förekommer lappning under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

10) Hur acceptabelt är det att lappning förekommer under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

11) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av lappning (Ange i vilken 
utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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SPRICKOR OCH KRACKELERINGAR 

Sprickbildning och krackeleringar i vägytan innebär att det har skapats sprickor i beläggningen. 
Sprickorna kan löpa både längs och tvärs vägytan beroende på vad som orsakat uppkomsten. 
 

  
 

12) Hur ofta förekommer sprickor under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 
13) Hur acceptabelt är det att sprickor förekommer under Din körning på följande vägkategorier 

(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 
 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

14) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av sprickor (Ange i vilken 
utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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OJÄMNA/SVAGA VÄGKANTER 

Ojämna vägkanter uppstår till följd av att de tunga fordonens högerhjul går nära vägkanten och att 
denna är så svag att deformationer uppstår. Detta brukar benämnas kantdeformationer. 
  

  
 

15) Hur ofta förekommer ojämna/svaga vägkanter under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

16) Hur acceptabelt är det att ojämna/svaga vägkanter förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

17) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av ojämna/svaga vägkanter 
(Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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POTTHÅL  
Potthål, som även kallas för slaghål, innebär att en grop bildats i vägytans beläggning. 
 

  

 

18) Hur ofta förekommer potthål under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 
19) Hur acceptabelt är det att potthål förekommer under Din körning på följande vägkategorier 

(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 
 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

20) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av potthål (Ange i vilken 
utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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ÖVRIGA ENSTAKA OJÄMNHETER 

Enstaka ojämnheter, eller gupp, i vägytan kan uppstå till följd av sättningar eller ojämna tjällyftningar.  
 

  

 

21) Hur ofta förekommer övriga enstaka ojämnheter under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

22) Hur acceptabelt är det att övriga enstaka ojämnheter förekommer under Din körning på 
följande vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

23) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av övriga enstaka ojämnheter 
(Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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UTBREDDA OJÄMNHETER 

En väg med utbredda ojämnheter har många mindre ojämnheter och ytskador som gör att vägen på 
längre vägsträckor blir guppig eller vågig. Denna typ av skada är svår att illustrera med en bild. 
 

 

24) Hur ofta förekommer utbredda ojämnheter under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

 

25) Hur acceptabelt är det att utbredda ojämnheter förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

 

26) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av utbredda ojämnheter (Ange 
i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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GROV TEXTUR/STRUKTUR PÅ BELÄGGNINGEN 

En väg med grov textur/struktur innebär att ytbeläggningen är grövre/skrovligare och har 
åstadkommits genom att en större andel stenar blandats i asfalten. Vägytan är dock inte skadad.  
 

  
 

27) Hur ofta förekommer grov textur/struktur under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

28) Hur acceptabelt är det att grov textur/struktur förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

29) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av grov textur/struktur (Ange i 
vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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SLÄT TEXTUR PÅ BELÄGGNINGEN 

En väg med slät textur/struktur innebär att ytbeläggningen är slätare och oftast mörkare. En mindre 
andel sten är inblandad i asfalten än vid grov textur. Vägytan är dock inte skadad. 
 

 

 

 

30) Hur ofta förekommer slät textur/struktur under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

31) Hur acceptabelt är det att slät textur/struktur förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
 

32) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av slät textur/struktur vid torrt 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 
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33) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av slät textur/struktur vid vått 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka 
hastigheten 

        

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på bilen 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på bilkörningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

 

 

 

 

 
Frågor om underhållsåtgärder 

 
 
Du har just besvarat frågor om nedanstående sju olika skador som kan uppstå i en asfalterad 
vägyta: 
  

A. Spårbildning E. Potthål 

B. Lappning och lagning F. Övriga enstaka ojämnheter 

C. Sprickor och krackeleringar G. Utbredda ojämnheter 

D. Ojämna/svaga vägkanter  
 

34) Vilka av de sju skadorna anser Du vara de VIKTIGASTE att åtgärda för respektive vägkategori 
(Använd bokstavsbeteckningarna ovan och ange först den viktigaste skadan samt den minst 
viktiga skadan, rangordna därefter övriga skador): 

 

 
Nationella vägar 

Övriga  
statliga vägar 

Kommunala 
vägar 

1 VIKTIGAST    

2    

3    

4    

5    

6    

7 MINST VIKTIG    
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Det finns olika kriterier för vad man kan ta hänsyn till när en vägyta ska repareras eller 
åtgärdas.  
 

35) Vi vill att Du rangordnar nedanstående kriterier genom att sätta en 1:a bredvid det alternativ 
som Du tycker är viktigast att beakta när det gäller val av reparation eller åtgärd, en 2:a 
bredvid det alternativ Du tycker är näst viktigast, en 3:a bredvid det alternativ som är nästnäst 
viktigast, osv. tills dess Du har satt en siffra bredvid alla alternativ. 

 
• tiden det tar att utföra reparationen/åtgärden  __________ 

• reparationens/åtgärdens varaktighet/hållbarhet  __________ 

• reparationens/åtgärdens omfattning (lokalt jämfört med längre sträckor) __________ 

• kostnad för reparationen/åtgärden   __________ 

• vägens utseende efter reparationen/åtgärden  __________ 

• effekt på trafiken under själva reparationen/åtgärden  __________ 

• vägens bulleregenskaper (bullrighet) efter reparationen/åtgärden            __________ 

• vägens trafiktäthet (dvs. låg- eller högtrafikerad)  __________ 

• annat………………………………………………………………. __________ 

 

 

 

 
Frågor om ansvariga för vägunderhållet 

 
 
I Sverige finns det olika myndigheter som har juridiskt ansvar för olika delar av vägnätet och 
vägunderhållet av den asfalterade vägytan. Det är emellertid möjligt att genom upphandling 
anlita ett annat företag för att underhålla vägarna. Följande frågor behandlar olika aktörer 
som är ansvariga för olika delar av vägnätet. 
 

A. Vägverket ansvarar för underhållet av de nationella vägarna (dvs. Europavägar och 
Riksvägar med vägnummer under 100) och de övriga statliga vägarna (dvs. primära 
länsvägar med vägnummer mellan 100 och 500 och sekundära/tertiära länsvägar med 
vägnummer över 500). 
 

 

36) Hur nöjd är Du med hur Vägverket underhåller de olika vägkategorierna (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning):  

 

 
Inte alls 
nöjd 

     
Mycket 
nöjd 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         
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37) Har Du någon gång kontaktat Vägverket angående skador på någon väg? 

 Ja  

 Nej, OM nej, gå direkt till Fråga 39 

 
 
38) Hur enkelt var det för Dig att komma i kontakt med Vägverket angående skadorna? 

 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls 
enkelt 

       
Väldigt 
enkelt 

Vet ej  

 
 
39) I vilken mån anser Du att Vägverket tar hänsyn till trafikanter när de utför underhållsåtgärder 

(dvs. i samband med att vägarbete)? 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls        Helt Vet ej  

 

 

B. Kommunens gatukontor eller tekniska nämnd ansvarar för underhållet av de 
kommunala vägarna och gatorna.  
 
40) Hur nöjd är Du med hur Din kommun underhåller vägarna (Kryssa för det svarsalternativ som 

bäst svarar mot Din uppfattning): 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls 
nöjd 

       
Mycket 
nöjd 

Vet ej  

 
 
41) Har Du någon gång kontaktat Din kommun angående skador på någon väg eller gata? 

 Ja  

 Nej, OM nej, gå direkt till Fråga 43. 

 
 

42) Hur enkelt var det för Dig att komma i kontakt med Din kommun angående skadorna? 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls 
enkelt 

       
Väldigt 
enkelt 

Vet ej  

 
 
43) I vilken mån anser Du att Din kommun tar hänsyn till trafikanter när de utför underhållsåtgärder 

(dvs. i samband med att vägarbete)? 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls        Helt Vet ej  
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Frågor om Dig och Ditt hushåll 

 
 

44) Ange Ditt kön 

 Man  

 Kvinna  

 

45) Födelseår: ____________________ 

 

46) Ange Din högsta utbildningsnivå 

 Grundskola  

 Gymnasium  

 Universitet/Högskola  

 Annat________________________  

 

47) Jag arbetar ___________________ (% av heltid) 

 

48) Hur stor är den sammanlagda årsinkomsten (kronor) för Ditt hushåll före skatt? (Till inkomsten 
räknas lön, kapitalinkomster, pension och skattepliktiga bidrag) 

 
 200 000 eller mindre  

 200 001 – 300 000  

 300 001 – 400 000  

 400 001 – 500 000  

 500 001 – 600 000  

 Över 600 000  

 Vet ej  

 

49) Antal människor i hushållet: 

a. som är över 18 ___________________ 

b. som är under 18 ____________________ 

 

50) Ange märke/modell samt årsmodell för samtliga bilar i hushållet: 

 Bil1  Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 

Märke/Modell      

Årsmodell      
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51) Vilka körkortsbehörigheter innehar Du? (Kryssa för alla som gäller) 

 A – Motorcykel   

 B – Personbil   

 BE – Personbil med tungt släp  

 C – Tung lastbil 

 CE – Tung lastbil med tungt släp  

 D – Buss   

 DE – Buss med tungt släp  

 

52) Hur många mil kör Du bil privat per år? 

 0-500 mil 

 501-1000 mil 

 1001-1500 mil 

 1501-2000 mil 

 över 2000 mil 

 

53) Arbetar Du som yrkesförare? 

 Nej  

 Ja, som_________________________ 

 

54) Hur många mil kör Du bil eller annat fordon i tjänsten per år? 

 0-500 mil 

 501-1000 mil 

 1001-1500 mil 

 1501-2000 mil 

 över 2000 mil 

 

 

Övriga kommentarer:……………………………………………………………………………………….. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………........ 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Region Sydöst: Nationella statliga vägar. 
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VAD ANSER DU OM ASFALTERADE VÄGYTOR  
I REGION SYDÖST? 

 
 
 
Just nu pågår ett forskningsprojekt vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 
Syftet med projektet är att få en förståelse för vilka krav och förväntningar trafikanterna har 
på de asfalterade vägarna i olika regioner i Sverige. Denna kunskap kan därefter användas i 
arbetet med att förbättra asfalterade vägytor. 

Undersökningen vänder sig till yrkesförare som kör tyngre fordon i sitt arbete. Vi vill därför att 
Du besvarar frågorna utifrån Dina erfarenheter som yrkesförare (inte som privatperson). 
I en vetenskaplig undersökning som denna är det viktigt att förare med olika uppfattning får 
tillfälle att delta, även de som kanske inte är intresserade av vägytors tillstånd. Värdet av 
undersökningens resultat är beroende av att så många som möjligt besvarar frågeformuläret 
och Ditt svar kan inte ersättas av någon annans. Dina svar kommer endast att redovisas i 
statistiskt bearbetad form och varje deltagares anonymitet är garanterad.  

 
Besvara frågorna så fort som möjligt och skicka det ifyllda formuläret till oss i det bifogade 
portofria svarskuvertet. Vi är tacksamma om Du inte hoppar över någon fråga. 
 
Det kodnummer som finns på formulärets förstasida gör det möjligt för oss att notera varifrån 
enkäterna kommer så att vi inte behöver besvära Er med påminnelser. Därefter kommer 
kopplingen mellan kodnummer och förare att tas bort. 
 
Har Du några frågor angående undersökningen kan Du kontakta oss på nedanstående 
telefonnummer eller via e-post. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 

 

Projektledare Forskare 

 
Anita Ihs Louise Eriksson 
Tel: 013-204031 Tel: 013-204034  
E-post: anita.ihs@vti.se E-post: louise.eriksson@vti.se  

   

 
Vägverket finansierar projektet.
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Frågor om vägytan 

 
 

Vi är intresserade av vad Du tycker om vägytans tillstånd dvs. den asfalterade ytan på 
körfälten och vägrenen (inte vinterväghållning). Alla frågor som följer rör den region Du 
bor i. 
 
Det finns olika vägkategorier i Sverige. I denna enkät är vi intresserade av Dina åsikter med 
avseende på följande vägkategorier: 
 

i) Nationella statliga vägar. Europavägar och riksvägar med vägnummer under 
100 som t. ex. E4, E22, RV34, RV31 (se bifogad karta på sista sidan). 

 
ii) Övriga statliga vägar. Primära länsvägar med vägnummer mellan 100 och 

500 som t. ex. 125, 127, 135. Sekundära/tertiära länsvägar med vägnummer 
över 500. 

 
iii) Kommunala vägar. Allmän väg eller gata inom tätort för vilken kommunen är 

väghållare (dvs. majoriteten av vägar och gator inom tätort). 
 
 
 
1) Hur ofta kör Du i arbetet på (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning 

för varje vägkategori): 
  

 
Mycket 
sällan 

Cirka 
1ggr/mån 

2-3ggr/ 
mån 

1-2ggr/ 
vecka 

3-4ggr/ 
vecka 

5ggr/vecka 
eller mer 

 1 2 3 4 5 6 

nationella vägar       

övriga statliga vägar       

kommunala vägar       

 

 

2) I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden avseende nationella vägar (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje påstående): 

 

 
Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 
helt 

Vet ej 

Vägytorna är… 1 2 3 4 5 6 7  

…jämna         

…i gott skick         

…säkra att köra på         

…i acceptabelt skick för 
denna typ av väg 
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3) I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden avseende övriga statliga vägar 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje påstående): 

 

 
Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 
helt 

Vet ej 

Vägytorna är… 1 2 3 4 5 6 7  

…jämna         

…i gott skick         

…säkra att köra på         

…i acceptabelt skick för 
denna typ av väg 

        

 

 

4) I vilken utsträckning instämmer Du i följande påståenden avseende kommunala vägar (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning för varje påstående): 

 

 
Instämmer 
inte alls 

     
Instämmer 
helt 

Vet ej 

Vägytorna är… 1 2 3 4 5 6 7  

…jämna         

…i gott skick         

…säkra att köra på         

…i acceptabelt skick för 
denna typ av väg 
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Frågor om skador och egenskaper på vägytan 

 
 
Du kommer nu att få besvara frågor om nio specifika skador eller egenskaper som kan 
förekomma på asfalterade vägytor. Vissa av dessa är illustrerade med bilder samt förklarade 
i text. Bilderna är bara exempel på hur det kan se ut och stora variationer i utseende kan 
förekomma. 
 

SPÅRBILDNING 

Spårbildning i beläggningen uppstår pga. fordonstrafiken. Spåren kan bildas antingen som följd av 
dubbdäcksslitage eller som följd av deformationer (nedtryckning) pga. den tunga lastbilstrafiken.    
 

  

 
 

5) Hur ofta förekommer spårbildning under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 
 

6) Hur acceptabelt är det att spårbildning förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         
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7) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av spårbildning vid torrt 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive 
påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 

        

 
 

8) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av spårbildning vid vått 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive 
påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 
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LAPPNING OCH LAGNING 

Lappning och lagningar innebär att mindre avsnitt eller delar av vägytan har reparerats så att vägen 
bitvis har olika beläggningar. Resultatet blir att vägen ser ut som den är ”lappad”. 
 

  
 

9) Hur ofta förekommer lappning under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

10) Hur acceptabelt är det att lappning förekommer under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

11) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av lappning (Ange i vilken 
utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 
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SPRICKOR OCH KRACKELERINGAR 

Sprickbildning och krackeleringar i vägytan innebär att det har skapats sprickor i beläggningen. 
Sprickorna kan löpa både längs och tvärs vägytan beroende på vad som orsakat uppkomsten. 
 

  
 

12) Hur ofta förekommer sprickor under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

13) Hur acceptabelt är det att sprickor förekommer under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

14) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av sprickor (Ange i vilken 
utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 
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OJÄMNA/SVAGA VÄGKANTER 

Ojämna vägkanter uppstår till följd av att de tunga fordonens högerhjul går nära vägkanten och att 
denna är så svag att deformationer uppstår. Detta brukar benämnas kantdeformationer. 
  

  
 

15) Hur ofta förekommer ojämna/svaga vägkanter under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

16) Hur acceptabelt är det att ojämna/svaga vägkanter förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

17) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av ojämna/svaga vägkanter 
(Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 
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POTTHÅL  
Potthål, som även kallas för slaghål, innebär att en grop bildats i vägytans beläggning. 
 

  
 

18) Hur ofta förekommer potthål under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

19) Hur acceptabelt är det att potthål förekommer under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

20) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av potthål (Ange i vilken 
utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 
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ÖVRIGA ENSTAKA OJÄMNHETER 

Enstaka ojämnheter, eller gupp, i vägytan kan uppstå till följd av sättningar eller ojämna tjällyftningar.  
 

  
 

21) Hur ofta förekommer övriga enstaka ojämnheter under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

22) Hur acceptabelt är det att övriga enstaka ojämnheter förekommer under Din körning på 
följande vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

23) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av övriga enstaka ojämnheter 
(Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 
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UTBREDDA OJÄMNHETER 

En väg med utbredda ojämnheter har många mindre ojämnheter och ytskador som gör att vägen på 
längre vägsträckor blir guppig eller vågig. Denna typ av skada är svår att illustrera med en bild. 
 
 

24) Hur ofta förekommer utbredda ojämnheter under Din körning på följande vägkategorier 
(Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 
 

25) Hur acceptabelt är det att utbredda ojämnheter förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 
 

26) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av utbredda ojämnheter (Ange 
i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 
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GROV TEXTUR/STRUKTUR PÅ BELÄGGNINGEN 

En väg med grov textur/struktur innebär att ytbeläggningen är grövre/skrovligare och har 
åstadkommits genom att en större andel stenar blandats i asfalten. Vägytan är dock inte skadad.  
 

  
 

27) Hur ofta förekommer grov textur/struktur under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

28) Hur acceptabelt är det att grov textur/struktur förekommer under Din körning på följande 
vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

29) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av grov textur/struktur (Ange i 
vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 
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SLÄT TEXTUR PÅ BELÄGGNINGEN 

En väg med slät textur/struktur innebär att ytbeläggningen är slätare och oftast mörkare. En mindre 
andel sten är inblandad i asfalten än vid grov textur. Vägytan är dock inte skadad. 
 

 

 

 

30) Hur ofta förekommer slät textur/struktur under Din körning på följande vägkategorier (Kryssa 
för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 

 

 
Inte alls 
ofta 

     
Väldigt 
ofta 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 
31) Hur acceptabelt är det att slät textur/struktur förekommer under Din körning på följande 

vägkategorier (Kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning): 
 

 
Inte alls 

acceptabelt 
     

Helt 
acceptabelt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         

kommunala vägar         

 

32) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av slät textur/struktur vid torrt 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 
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33) Nedan finns ett antal påståenden om hur Din körning påverkas av slät textur/struktur vid vått 
väglag (Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar avstånd från respektive påstående): 

 

 
Tar helt 

avstånd ifrån 
     

Instämmer 
helt 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

Jag måste sänka hastigheten         

Bullret blir högre         

Det innebär en ökad risk för 
slitage/skada på fordonet 

        

Jag känner obehag och det 
är obekvämt att köra 

        

Jag måste koncentrera mig 
mer på körningen 

        

Det innebär en ökad risk för 
att en olycka ska inträffa 

        

Det innebär en ökad risk för 
att passagerare/gods skadas 

        

 

 

 

 

 
Frågor om underhållsåtgärder 

 
 
Du har just besvarat frågor om nedanstående sju olika skador som kan uppstå i en asfalterad 
vägyta: 
  

A. Spårbildning E. Potthål 

B. Lappning och lagning F. Övriga enstaka ojämnheter 

C. Sprickor och krackeleringar G. Utbredda ojämnheter 

D. Ojämna/svaga vägkanter  
 

34) Vilka av de sju skadorna anser Du vara de VIKTIGASTE att åtgärda för respektive vägkategori 
(Använd bokstavsbeteckningarna ovan och ange först den viktigaste skadan samt den minst 
viktiga skadan, rangordna därefter övriga skador): 

 

 
Nationella vägar 

Övriga  
statliga vägar 

Kommunala 
vägar 

1 VIKTIGAST    

2    

3    

4    

5    

6    

7 MINST VIKTIG    
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Det finns olika kriterier för vad man kan ta hänsyn till när en vägyta ska repareras eller 
åtgärdas.  
 

35) Vi vill att Du rangordnar nedanstående kriterier genom att sätta en 1:a bredvid det alternativ 
som Du tycker är viktigast att beakta när det gäller val av reparation eller åtgärd, en 2:a 
bredvid det alternativ Du tycker är näst viktigast, en 3:a bredvid det alternativ som är nästnäst 
viktigast, osv. tills dess Du har satt en siffra bredvid alla alternativ. 

 
• tiden det tar att utföra reparationen/åtgärden  __________ 

• reparationens/åtgärdens varaktighet/hållbarhet  __________ 

• reparationens/åtgärdens omfattning (lokalt jämfört med längre sträckor) __________ 

• kostnad för reparationen/åtgärden   __________ 

• vägens utseende efter reparationen/åtgärden  __________ 

• effekt på trafiken under själva reparationen/åtgärden  __________ 

• vägens bulleregenskaper (bullrighet) efter reparationen/åtgärden            __________ 

• vägens trafiktäthet (dvs. låg- eller högtrafikerad)  __________ 

• annat………………………………………………………………. __________ 

 

 

 

 
Frågor om ansvariga för vägunderhållet 

 
 
I Sverige finns det olika myndigheter som har juridiskt ansvar för olika delar av vägnätet och 
vägunderhållet av den asfalterade vägytan. Det är emellertid möjligt att genom upphandling 
anlita ett annat företag för att underhålla vägarna. Följande frågor behandlar olika aktörer 
som är ansvariga för olika delar av vägnätet. 
 

A. Vägverket ansvarar för underhållet av de nationella vägarna (dvs. Europavägar och 
Riksvägar med vägnummer under 100) och de övriga statliga vägarna (dvs. primära 
länsvägar med vägnummer mellan 100 och 500 och sekundära/tertiära länsvägar med 
vägnummer över 500). 
 

 

36) Hur nöjd är Du med hur Vägverket underhåller de olika vägkategorierna (Kryssa för det 
svarsalternativ som bäst svarar mot Din uppfattning):  

 

 
Inte alls 
nöjd 

     
Mycket 
nöjd 

Vet ej 

 1 2 3 4 5 6 7  

nationella vägar         

övriga statliga vägar         
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37) Har Du någon gång kontaktat Vägverket angående skador på någon väg? 

 Ja  

 Nej, OM nej, gå direkt till Fråga 39 

 
 
38) Hur enkelt var det för Dig att komma i kontakt med Vägverket angående skadorna? 

 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls 
enkelt 

       
Väldigt 
enkelt 

Vet ej  

 
 
39) I vilken mån anser Du att Vägverket tar hänsyn till trafikanter när de utför underhållsåtgärder 

(dvs. i samband med att vägarbete)? 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls        Helt Vet ej  

 

 

B. Kommunens gatukontor eller tekniska nämnd ansvarar för underhållet av de 
kommunala vägarna och gatorna.  
 
40) Hur nöjd är Du med hur Din kommun underhåller vägarna (Kryssa för det svarsalternativ som 

bäst svarar mot Din uppfattning): 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls 
nöjd 

       
Mycket 
nöjd 

Vet ej  

 
 
41) Har Du någon gång kontaktat Din kommun angående skador på någon väg eller gata? 

 Ja  

 Nej, OM nej, gå direkt till Fråga 43. 

 
 

42) Hur enkelt var det för Dig att komma i kontakt med Din kommun angående skadorna? 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls 
enkelt 

       
Väldigt 
enkelt 

Vet ej  

 
 
43) I vilken mån anser Du att Din kommun tar hänsyn till trafikanter när de utför underhållsåtgärder 

(dvs. i samband med att vägarbete)? 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

Inte alls        Helt Vet ej  
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Frågor om Dig och Ditt hushåll 

 
 

44) Ange Ditt kön 

 Man  

 Kvinna  

 

45) Födelseår: ____________________ 

 

46) Ange Din högsta utbildningsnivå 

 Grundskola  

 Gymnasium  

 Universitet/Högskola  

 Annat________________________  

 

47) Jag arbetar ___________________ (% av heltid) 

 

48) Vilka körkortsbehörigheter innehar Du? (Kryssa för alla som gäller) 

 A – Motorcykel   

 B – Personbil   

 BE – Personbil med tungt släp  

 C – Tung lastbil 

 CE – Tung lastbil med tungt släp  

 D – Buss   

 DE – Buss med tungt släp  

 

49) Hur många mil kör Du bil privat per år? 

 0-500 mil 

 501-1000 mil 

 1001-1500 mil 

 1501-2000 mil 

 över 2000 mil 

 

50) Hur många mil kör Du i tjänsten per år? 

 0-500 mil 

 501-1000 mil 

 1001-1500 mil 

 1501-2000 mil 

 över 2000 mil 
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Övriga kommentarer:……………………………………………………………………………………….. 

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

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

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 
Region Sydöst: Nationella statliga vägar. 
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Beskrivning av deltagarna 
 

Tabell 1 Beskrivning av privatbilisterna med avseende på bakgrundsfaktorer. 
 Norr  Sydöst  Väst  

Andel kvinnor 48 % 48 % 51 % 

Medelålder 50 år (SD = 12) 51 år (SD = 12) 49 år (SD = 13) 

Andel med barn under 18 år 34 % 30 % 36 % 

Utbildning *    

 Grundskola 12 % 18 % 19 % 

 Gymnasieskola 44 % 40 % 38 % 

 Högskola/universitet 40 % 33 % 36 % 

 Annat 5 % 8 % 6 % 

Sysselsättningsgrad (% av heltid) 78 % 77 % 77 % 

Hushållsinkomst per år    

 200 000 SEK eller mindre 11 % 9 % 8 % 

 200 001–300 000 SEK 18 % 20 % 18 % 

 300 001–400 000 SEK 18 %  18 % 20 % 

 400 001–500 000 SEK 18 % 15 % 15 % 

 500 001–600 000 SEK 15 % 15 % 16 % 

 Över 600 000 SEK -  15 % 16 % 17 % 

 Vet ej 5 % 6 % 5 % 

Körsträcka privat (mil/år)    

 0–500 mil 7 % 5 % 8 % 

 501–1000 mil 22 %  23 % 20 % 

 1001–1500 mil 33 % 34 % 36 % 

 1501–2000 mil 21 % 20 % 19 % 

 Över 2000 mil 17 % 17 % 17 % 

Andel yrkesförare 7 % 4 % 5 % 

* Signifikant skillnad mellan regionerna.  
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Tabell 2 Beskrivning av yrkesförarna med avseende på bakgrundsfaktorer. 
 Norr  Sydöst  Väst  

Andel kvinnor 2 % 1 % 4 % 

Medelålder 48 (11) 48 (11) 48 (12) 

Utbildning *    

 Grundskola 29 % 39 % 42 % 

 Gymnasieskola 59 % 54 % 53 % 

 Högskola/universitet 7 % 3 % 5 % 

 Annat 5 % 5 % 1 % 

Sysselsättningsgrad (% av heltid) 99 % 98 % 99 % 

Körsträcka privat (mil/år) *    

 0–500 mil 5 % 8 % 6 % 

 501–1000 mil 16 % 22 % 22 % 

 1001–1500 mil 23 % 29 % 30 % 

 1501–2000 mil 25 % 24 % 21 % 

 Över 2000 mil 31 % 16 % 21 % 

Körsträcka i tjänsten (mil/år)    

 0-500 mil 2 % 1 % – 

 501-1000 mil 2 % 2 % 1 % 

 1001-1500 mil 3 % 2 % 4 % 

 1501-2000 mil 4 % 3 % 5 % 

 Över 2000 mil 90 % 92 % 91 % 

* Signifikant skillnad mellan regionerna.  
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