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Förord 
Trafikverket har uppdrag från regeringen att utvärdera vilka effekter det nya hastighets-
gränssystemet har fått på dels det övergripande målet om samhällsekonomisk effek-
tivitet och långsiktig hållbarhet, dels de transportpolitiska delmålen. I detta uppdrag 
ingår även att ge eventuella åtgärdsförslag utifrån utvärderingens resultat. VTI och 
Vectura har som en del i utvärderingen fått i uppgift att belysa trafikanternas uppfatt-
ningar och erfarenheter kopplade till de nya hastighetsgränserna i etapp 2. Detta har 
skett genom att fem fokusgrupper har genomförts; två på landsbygd och tre i tätort. 
Arbetet har fördelats mellan VTI och Vectura. Från VTI har Inger Forsberg, Jonna 
Nyberg och Anna Anund deltagit. Från Vectura har Martin Ullberg och Helena 
Svensson deltagit. Vi vill tacka samtliga medverkande och i synnerhet deltagarna i 
fokusgrupperna för er värdefulla insats. Utan er medverkan hade detta projekt inte varit 
möjligt att genomföra. Vi vill även tacka Sonja Forward för ovärderliga synpunkter till 
rapporten. 
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* Vectura 

Det nya hastighetssystemet – fokusgruppsintervjuer på landsbygd och i tätort 

av Inger Forsberg, Jonna Nyberg, Anna Anund, Martin Ullberg* och Helena Svensson* 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Det hastighetssystem som tidigare har funnits i Sverige har gällt sedan 1971 utanför 
tätbebyggt område och sedan 1955 inom tätbebyggt område. För att i linje med noll-
visionens intention bättre anpassa hastighetsgränserna efter nuvarande förhållanden, 
beslöt riksdagen år 2007 att införa ett nytt mer flexibelt hastighetsgränssystem med tio 
steg (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120 km/h). Avsikten med de nya hastig-
hetsgränserna var bland annat att de skulle upplevas som mer logiska jämfört med 
tidigare. Detta borde i sig öka acceptansen hos trafikanterna. Om alla trafikanter 
respekterar hastighetsgränserna kan nära 150 liv räddas varje år. Dessutom minskas 
koldioxidutsläppen med cirka 700 000 ton (Trafikverket, 2010). Arbetet med att 
ompröva hastighetsgränserna påbörjades 2008 och kommer sammantaget att innebära 
att cirka 2 000 mil väg får nya hastighetsgränser.  

Studiens syfte var att utifrån en kvalitativ ansats beskriva olika trafikantgruppers samt 
boendegruppers tankar kring de nya hastighetsgränserna. Studien omfattar sträckor på 
landsbygd och i tätort där nya hastighetsgränser har genomförts. Frågeställningar är: 
Hur upplevs de nya hastigheterna? Kan man se eventuella skillnader mellan dels 
landsbygd/tätort, dels olika trafikantgrupper?  

Två fokusgrupper har genomförts med boende på landsbygden i (Horred–Björketorp). 
Den första fokuserade på oskyddade trafikanter (6 personer) och den andra på 
situationen för de boende (10 personer). I Malmö har tre fokusgrupper genomförts 
gällande en hastighetsgränssänkning från 50 km/h till 40 km/h i tätort. Dessa 
fokusgrupper berör oskyddade trafikanter (10 personer), bussförare (5 personer) och 
taxiförare (7 personer).  

I fokusgrupperna på landsbygd ansåg man att sänkningarna ökade tryggheten för 
oskyddade trafikanter. En sänkning kunde dock även uppfattas som negativ eftersom 
det skapade buller på grund av den ryckiga körning som de olika hastigheterna innebar. 
Köer samt ännu sämre regelefterlevnad var andra negativa effekter som framhölls. 
Vidare upplevdes hastighetsgränsförändringarna överlag som ologiska. Detta till 
skillnad mot fokusgruppen med oskyddade trafikanter i tätort där 40-området i Malmö 
upplevdes som logiskt, vilket i sin tur innebar att de var mer positiva till förändringen.  

Det var stor skillnad på taxiförarnas och bussförarnas syn på sänkningen till 40 km/h i 
tätort, det vill säga det aktuella området i Malmö. Detta kan sannolikt bero på deras 
olika arbetssituation. Bussförarna berördes inte av en sänkning från 50 till 40 km/h, 
eftersom de oftast ändå inte kunde köra fortare än 40 km/h inom området. Taxiförarna 
kände sig däremot begränsade och stressade, vilket enligt deltagarna i denna grupp 
kunde resultera i att man kompenserade för detta genom att köra ännu fortare när 40-
sträckan upphörde för att hinna ifatt tidsmässigt.  

I likhet med fokusgrupperna på landsbygd upplevde både bussförare och oskyddade 
trafikanter i tätort att bilisterna inte anpassade sig efter de nya hastighetsgränserna. 
Taxiförarna å sin sida trodde inte att hastighetsgränsändringarna i stort skulle bidra till 
en ökad säkerhet eftersom fotgängare ändå går rakt ut i vägen. 
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Sammantaget visar resultaten att trafikanter dels uppfattar att hastighetsgränserna 
förändrats för ofta, dels att det inte alltid finns någon logik bakom de hastighetsgräns-
förändringar som genomförs. Det upplevs vara svårt att veta vilken hastighet det är som 
gäller och hastighetsgränserna ses som ”plottriga”. Förståelsen av det nya hastighets-
systemet tycks inte ha slagit igenom, speciellt inte bland boende på landsbygd. 
Resultaten indikerar att de olika kriterier som ligger bakom hastighetsgränsföränd-
ringarna bör tydliggöras vilket i sin tur skulle kunna öka acceptansen och därmed 
regelefterlevnaden. I detta sammanhang behövs riktad information som även innefattar 
vilken påverkan hastigheterna har på säkerhet, framkomlighet och miljö. Tydlig 
förmedling av denna information till de boende på plats skulle kunna vara en annan 
tänkbar åtgärd.  
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* Vectura 

The new speed limit system in Sweden – Focus group interviews in rural and 
urban areas 

by Inger Forsberg, Jonna Nyberg, Anna Anund, Martin Ullberg* och Helena Svensson* 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The rules governing the regulation of driving speed in Sweden have been in force since 
1971 outside the urban area, and since 1955 in urban areas. In order to better adapt the 
speed limits to the current situation and in accordance with the Vision Zero, the 
Parliament decided in 2007 to introduce a more flexible speed limit system with ten 
steps (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120 km/h). The purpose of the new speed 
limit was that it would be perceived as more logical than before. This should in itself 
increase its acceptance among road users. If all road users respect the speed limits then 
approximately 150 lives would be saved each year (The	Swedish	Road	
Administration,	2010).	In	addition	to	saving	lives,	a	reduction	in	speed	would	
reduce	the	emission of carbon dioxide by about 700 000 tonnes. Work to review and 
implement the new speed limits began in 2008 and will affect about 20 000 km of roads. 
The present study aimed to elicit the views of different road user groups and residents 
along the roads using a qualitative approach. The study was conducted in rural and 
urban areas where the new speed limits had been implemented. Questions were: ‘What 
is the experience of the new speed limits?’ ‘Is there a difference of opinion between 
road users in rural and urban areas?‘ and ‘Is there a difference of opinion between road 
user groups?’ 

Two focus groups were conducted with residents in rural areas. The first focused on 
vulnerable road users (5 people) and the other on the situation of the residents (10 
people). In an urban area (Malmö) three focus groups were used that discussed a speed 
limit reduction from 50 to 40 km/h. The focus groups involved vulnerable road users 
(10 people), bus drivers (5 people) and taxi drivers (7 people). 

The results showed that participants in rural areas argued that the new speed limit 
increased safety for vulnerable road users. However, they were not all positive as the 
new speed limit could mean increased noise due to drivers having to adjust their speed 
more frequently than before. In addition, there were other negative effects of the system 
such as traffic jams and that some drivers would not comply with the regulation. 
Furthermore, participants did not always understand the logic behind the changes. This 
was in contrast to the focus group including vulnerable road users in urban areas where 
the implementation of 40 km/h was seen as logical, which in turn meant that they were 
more positive about the change. 

The opinion of taxi drivers and bus drivers also differed with regard to the reduced 
speed limit in urban areas. This in turn might be a reflection of their different work 
situation. Bus drivers were not affected by a reduction from 50 to 40 km/h, since they 
very seldom could drive faster than 40 km/h. Taxi drivers felt more stressed by the 
reduction, so in order to catch up on lost time they might drive faster after leaving the 
area.  

In accordance with the focus groups in rural areas both bus drivers and vulnerable road 
users in urban areas believed that motorists would not accept the new speed limits. Taxi 
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drivers did not believe that a lowering of the speed limit would contribute to increased 
safety because pedestrians still walk straight on to the road. 

In summary, the results show that road users believed that the new speed limits vary too 
much, and they could not always understand the logic behind them. It was difficult to 
know what the correct speed should be and it was also regarded as “bitty”. The 
understanding of the new system was rather poor, especially amongst people living in 
rural areas. The results indicate that the criteria used to decide what speed to implement 
should be made more explicit, which in turn could increase the acceptance and the 
compliance of users. The information also needs to include the effect of speed on safety, 
accessibility and the environment. A possible strategy could also be to communicate the 
message directly to the road users at the specific site.  
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs dels kortfattat Trafikverkets arbete med nya hastighetsgränser, 

dels syftet med den föreliggande studien. 

 

1.1 Bakgrund 
Det hastighetssystem som tidigare har funnits i Sverige har gällt sedan 1971 utanför 

tätbebyggt område och sedan 1955 inom tätbebyggt område. Sedan dess har mycket i 

samhället förändrats som påverkar trafikmiljön och en översyn av gällande hastighets-

gränser på det svenska vägnätet behövde göras. I december 2004 gav regeringen
1
 

dåvarande Vägverket (idag Trafikverket) i uppdrag att ta fram en strategi för att bättre 

anpassa hastighetsgränserna efter nuvarande förhållanden, i linje med nollvisionens 

intention. I Trafikverkets förslag ingick även att trafikförordningen ändrades så att 

Trafikverket skulle kunna föreskriva 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim utöver dagens 30, 

50, 70, 90 och 110 km/tim. Med Trafikverkets utredning och regeringspropositionen 

som utgångspunkt beslutade riksdagen
2
 bland annat att införa ett nytt mer flexibelt 

hastighetsgränssystem, tiosteg, med möjlighet att använda 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100, 110 och 120 km/h som hastighetsgränser. 

Syftet med hastighetsstrategin och de nya hastighetsgränserna är att successivt och 

effektivt över tid samordnat med investeringsplaneringen anpassa vägsystemet till de 

transportpolitiska delmålen. Framförallt avser detta att rädda liv och minska miljöbelast-

ningen men även att öka tillgängligheten på funktionella förbindelser. Det är också ett 

mål att öka förståelsen och acceptansen genom bättre koppling till vägutformning och 

större användning av variabla hastighetsgränser. En risk med tiosteg är att trafikanterna 

upplever systemet som plottrigt. Regeringen menar därför att en eller flera hastighets-

gränser därför på sikt kan behöva tas bort. Om alla trafikanter respekterar de gamla 

hastighetsgränserna kan, enligt Trafikverkets
3
 beräkningar, nära 150 liv räddas varje år. 

Dessutom minskas koldioxidutsläppen med cirka 700 000 ton, vilket är det samma som 

utsläpp från 240 000 personbilar varje år. 

Under 2008–2011 pågår ett arbete med att ompröva hastighetsgränserna på alla vägar i 

samspel med Transportplan, 2010–2021. Cirka 2 000 mil statliga vägar bedöms få nya 

hastighetsgränser. Hastighetsförändringarna sker i tre etapper. Etapp 1 började hösten 

2008 och omfattar nationella vägar. Av cirka 800 mil väg har hastigheten på 100 mil 

höjts och sänkts på 230 mil. Sänkningarna har främst skett av 2-fältiga vägar med 

110 km/tim i region Mitt och Norr och av mötesfria vägar med 110 km/tim. Höjning-

arna avser vissa motorvägar till 120 km/tim och mötesfria vägar till 100 km/tim. Etapp 

2 påbörjades hösten 2009 och inkluderar alla övriga andra statliga vägar. Etapp 3 av 

genomförandet planeras att pågå från 2010–2011. Syftet med denna etapp är dels att 

påverka och stödja kommunerna, dels att se över kvarvarande lokala hastighetsföre-

skrifter. Flera kommuner har redan påbörjat det arbetet och genomför nu en översyn av 

det kommunala vägnätet. Som stöd för arbetet med hastighetsgränser i kommunerna har 

                                                 
1
 Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på vägarna, Vägverkets publikation 2005-100. 

2
 Riksdagens protokoll 2006/07:112. 

3 
www.Trafikverket.se/privat/trafiksäkerhet (2010-12-08). 

3
 Riksdagens protokoll 2006/07:112. 

http://www.trafikverket.se/privat/trafiksäkerhet
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnat en utbildning i handboken ”Rätt 

fart i staden” där cirka 130 kommuner deltagit.  

Inför förändringarna görs omfattande utredningsarbete för att bedöma lämplig hastig-

hetsgräns på kort sikt och erforderliga åtgärder för att nå lämplig hastighetsgräns på 

lång sikt. Vilken hastighetsgräns som ska gälla på respektive väg beror på faktorer som 

trafikantacceptans och övervakning, vägens standard, trafiktäthet, buller, miljökvalitets-

normer och koldioxidutsläpp. Det är utifrån dessa kriterier som vägen inventeras samt 

föreslås vilken hastighetsgräns som ska föreslås gälla. Dessutom undersöks om sträckan 

är viktig för pendlingstrafik och tung trafik. Utredningsarbetet genomförs av 

Trafikverkets regionkontor. Förslagen går på remiss till kommuner, länsstyrelser, 

polismyndigheter och regionala självstyrelseorgan. Även andra organisationer inbjuds 

att komma in med synpunkter. Därefter tar Trafikverket det slutgiltiga beslutet om en 

förändring när det gäller det statliga vägnätet.  

Eftersom hastighet spelar en stor roll för trafiksäkerhet, framkomlighet och miljöpå-

verkan är det av stor vikt att på olika sätt följa upp effekterna av de förändrade hastig-

hetsgränserna. I en tidigare studie som gjorts, av VTI och Vectura, (Svensson & 

Svensson, 2009) har intervjuer genomförts med tjänstemän på regionförbund, 

länsstyrelser, kommuner och polismyndigheter samt med politiker inom kommuner. I 

arbetet framkom det att det finns en betydande ovana bland dessa att hantera och 

diskutera omprövningar av gällande hastighetsgränser. Detta har medfört att det bland 

dessa aktörer finns svårigheter att få en uppfattning om syftet med omprövningen. 

Vidare framkom i studien åsikten att man saknar en tydlig koppling till åtgärdsplanen. 

En majoritet anser inte att det är motiverat att sänka hastighetsgränserna för att öka 

trafiksäkerheten. Däremot betonades i intervjuerna att det är framkomlighet och 

regional utveckling som ska prioriteras, vilket ska ske genom ett förbättrat vägnät med 

högre standard så att hastighetsgränserna istället kan höjas. I studien berörs den poli-

tiska frågan för kommuner och samverkansorgan beträffande hastighetsgränser och de 

negativa konsekvenserna som det leder till med en hastighetssänkning för framkom-

lighet, pendling och regional utveckling. En bredare förankringsprocess efterlyses för 

kommande etapper med hastighetsgränser vilket skulle öka möjligheterna för 

kommuner, regionförbund och andra aktörer att påverka besluten i en riktning som är i 

linje med de egna intressena om hög framkomlighet och regional utveckling. 

I en studie gjord av VTI, (Svensson, Hrelja & Summerton, 2010) där olika aktörer från 

Vägverket, länsstyrelser, polisen, kommuner, regionförbund, åkerier, transportföretag 

samt ett företag inom verkstadsindustrin intervjuats, visade resultaten att samtliga med-

verkande prioriterar biltrafikens framkomlighet på vägen före de närboendes upplevda 

säkerhet och trygghet. Nästan alla ansökningar om sänkta hastighetsgränser från privat-

personer avslås av länsstyrelsen som fattar de formella besluten om lokala trafikföre-

skrifter även om det i studien framkommer att Trafikverket har det dominerande, direkta 

inflytandet över de beslut om hastighetsgränser som tas i ett län. Det är Trafikverket 

som har den reella ämneskompetensen om vägnätet, dess fysiska standard och kopp-

lingen till den mätbara trafiksäkerheten. Det är framkomlighet och trafiksäkerhet som är 

de två mål eller prioriteringar som balanseras mot varandra i beslut om förändrade 

hastighetsgränser. Resultaten i studien visar att privatpersoner upplever länsstyrelsens 

avslag på deras ansökningar om ändrade hastighetsgränser som oförståeliga.  

I Vägverkets delrapport från mars 2010 har undersökningar gjorts framförallt i form av 

observationer. I en studie av förståelsen för kommunikationsinsatser där kriterierna 

varit; grad av observation, kunskap om anledning till förändring, attityd till hastighet 
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och trafiksäkerhet, skäl till att själv sänka sin hastighet, attityd till de nya hastighets-

gränserna och körstil, kan det utläsas att det är små skillnader mellan män och kvinnors 

uppfattning även om det finns en antydan att män har en lite bättre kunskap om anled-

ningen till förändringen. Kvinnor svarar i högre grad än män att trafiksäkerhet är det 

främsta skälet till att hålla hastighetsgränserna men även miljöskäl väger tyngre hos 

kvinnorna än männen. Kvinnorna ställer sig också mer positiva till de nya hastighets-

gränserna än vad männen gör. Överlag kan i resultaten utläsas att det finns en relativt 

positiv inställning hos medborgarna. 

Resultaten av de studier som nämnts ovan har gjort att Trafikverket ytterligare valt att 

satsa på en utvärdering av de nya hastighetsgränserna i form av en kvalitativ ansats där 

olika trafikantgrupper kommer till tals. Resultaten från dessa redovisas i denna rapport.   

 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att genom fokusgrupper beskriva olika trafikant-

gruppers samt boendegruppers syn på och erfarenheter av de nya hastighetsgränserna i 

tiosteg (Etapp 2). Syftet är även att ta del av om det finns en förståelse och vetskap hos 

medborgarna för vilken hastighetsgräns som ska gälla på en viss väg. I studien berörs 

både framkomlighets- och trafiksäkerhetsaspekter. Studien omfattar sträckor på lands-

bygd och i tätort där såväl höjningar som sänkningar av hastighetsgränser förekommer. 

Datainsamlingen gjordes under våren 2010 då medborgarna fått en viss erfarenhet av de 

nya hastighetsgränserna som infördes under hösten 2009. Mer specifikt har följande 

frågeställningar varit styrande för datainsamlingen vad gäller deltagarnas syn på och 

förväntningar av de nya hastighetsgränserna: 

 Vilken vetskap har man om de nya hastighetsgränserna generellt respektive 

specifikt för den aktuella sträckan? 

 Hur upplevs hastighetsgränserna indelade i tiosteg generellt? 

 Hur upplevs de nya hastigheter som har införts på några valda sträckor på 

landsbygd? 

 Hur upplevs de nya hastigheter som har införts inom tätort? 

 Ser deltagarna någon logik i hur hastighetsgränserna sätts? 

 Ses de nya hastighetsgränserna som självförklarande? 

 Kan man se eventuella skillnader i resultaten mellan dels landsbygd/tätort, dels 

olika trafikantgrupper? 
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2 Metod 
I följande kapitel beskrivs metoden med fokusgrupper samt hur de har planerats och 

genomförts.  

I rapporten behandlas resultaten av fokusgrupperna på landsbygd och i tätort separat.  

 

2.1 Fokusgrupper 
Fokusgrupp är en kvalitativ metod som används då man vill få kunskap om personers 

tankar, upplevelser och attityder kring ett specifikt ämne eller en specifik företeelse. 

Deltagarnas interaktion erbjuder och, i bästa fall, stimulerar till en bred, djup och 

nyanserad bild av hur man kan resonera kring ett givet ämne. Kvalitativ metod så som 

fokusgrupper kan inte göra anspråk på att ge generella resultat och slutsatser. Däremot 

kan resultaten visa på tendenser som möjligen också kan sägas gälla för andra grupper 

inom liknande områden som de aktuella deltagarna representerar. Vid genomförandet av 

en fokusgrupp rekommenderas att mellan tre till sex personer deltar (Wibeck, 2000).  

På landsbygd har två trafikantgrupper träffats för att diskutera upplevelser av de nya 

hastighetsgränserna; en grupp med oskyddade trafikanter
4
 och en med boende utmed 

landsväg. I gruppen med boende utmed landsväg talar deltagarna både utifrån att vara 

oskyddad trafikant och utifrån ett bilistperspektiv. När det gäller tätort har tre trafikant-

grupper träffats för att diskutera upplevelser av de nya hastighetsgränserna i tätort; en 

grupp med oskyddade trafikanter, en med bussförare och en med taxiförare.  

 

2.1.1 Landsbygd 
Inför valet av område för genomförandet av studien togs ett flertal kontakter med 

personer inom Trafikverket och en generell granskning gjordes av såväl sänkningar som 

höjningar som skett på landsbygd. Valet föll på ett område utmed Rv41 i Marks 

kommun. 

 

Sträckan Horred–Björketorp 

En sträcka på Rv41 mellan Horred och Björketorp i Marks kommun valdes ut som 

objekt för en studie av de nya hastighetsgränserna. Sträckan består idag av hastigheterna 

40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, och 80 km/h. Nedan kan utläsas hur lång respektive sträcka 

är med en specifik hastighet (Trafikverket, 2010): 

40 km/h = 1 170 meter 

50 km/h = 523 meter 

60 km/h = 1 168 meter 

80 km/h = 7 053 meter 

Före införandet av de nya hastighetsgränserna på den här sträckan gällde, 50 km/h, 

70 km/h samt 90 km/h.  

 

 

                                                 
4
 Med oskyddad trafikant avses t.ex. gående, cyklister, mopedister, motorcyklister och ryttare. 
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Figur 1  Hastighetsgränser Rv 41, Horred-Björketorp. Källa: Trafikverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2  Horred. Figur 3  Björketorp. 
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Riksväg 41 är en genomfartsled som passerar genom både Horred och Björketorp. 

Sträckan är ca 1 mil lång. Sundholmen är en liten ort som ligger mellan Horred och 

Björketorp där vägsträckan utrustats med en hastighetskamera. Vid kameran är gällande 

hastighetsgräns 60 km/h. Vid infarten till Horreds samhälle finns en ljusreglerad 

hastighetsskylt som tänds om fordonen som passerar överskrider en hastighet av 

40 km/h, se Figur 4.  

 

Figur 4  Ljusreglerad skylt Rv41 i Horred. Foto: Inger Forsberg, VTI 

 

Urval och rekrytering - landsbygd 

Fokusgruppsdeltagarna i båda landsbygdsgrupperna rekryterades genom brev med 

information om studien samt förfrågan om att delta i fokusgrupp. Breven lades direkt i 

ett antal brevlådor längs med den aktuella sträckan. Totalt delades 200 brev ut i 

Björketorp och Horred samt till hushåll utmed sträckan däremellan. I brevet uppma-

nades intresserade personer att kontakta VTI för deltagande samt uppge i vilken 

fokusgrupp de ville delta. I samband med brevutdelningen fotograferades brevlådorna 

för namnuppgifter på de boende så att även personal från VTI kunde ringa och höra 

efter om de som fått brevet var intresserade att delta. Utifrån dessa namnuppgifter 

kontaktades ytterligare några personer som inte själva anmält intresse. 
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Tabell 1  Fördelning av fokusgrupper och urval. 

Sträcka Miljö Trafikantkategori Urval Antal 
deltagare 

Horred–
Björketorp 

Landsbygd Oskyddade/Boende  

200 

Utskick 

6 

Horred–
Björketorp 

Landsbygd Boende/oskyddade 10 

Malmö Tätort Oskyddade trafikanter 200 10 

Malmö Tätort Bussförare  5 

Malmö Tätort Taxiförare  7 

 

Oskyddade trafikanter 

I fokusgruppen med oskyddade trafikanter deltog sex personer; fyra kvinnor och två 

män. Deltagarna var i åldern ca 25 till 70 år. En kvinna och en man var boende i 

Björketorp och en man och två kvinnor var boende i Horred. En kvinna bodde inte i 

området men hade sin arbetsplats i Horred där hon vistades dagligen varför hon väl 

kände till trafiksituationen i området. Två av deltagarna hade barn som passerade 

sträckan dagligen till och från skolan och/eller barnomsorgen. Samtliga deltagare kände 

således väl till vägsträckan mellan Björketorp och Horred.  

I gruppen med oskyddade trafikanter var utgångspunkten att deltagarna skulle diskutera 

hur den aktuella sträckan upplevs i och med de nya hastighetsgränserna. 

 

Boende 

Fokusgruppen med boende genomfördes med tio personer; fem kvinnor och fem män. 

Deltagarna var i åldern ca 35 till 85 år. Flera av deltagarna var äkta par eller samboende 

där tre par var boende i Björketorp. Ett par hade sin fastighet längs med sträckan mellan 

Björketorp och Horred. Därutöver deltog en man och en kvinna från Horred. Den 

kvinnliga deltagaren från Horred hade sin bostad på ena sidan vägsträckan och sin 

arbetsplats på den andra. Flera av deltagarna arbetspendlade till andra orter. 

I gruppen med boende låg fokus främst på att belysa hur det är att leva och bo längs 

med den aktuella vägsträckan och hur de nya hastigheterna eventuellt har påverkat dem. 

Med denna utgångspunkt var syftet att ringa in t.ex. aspekter som säkerhet, trygghet och 

buller. I detta sammanhang möjliggjordes även att deltagarna kunde tala om sig själva 

såväl som oskyddade trafikanter som bilister. 

 

Genomförande – landsbygd 

De båda fokusgrupperna på landsbygd genomfördes vid två olika tidpunkter samma dag 

i april 2010, på biblioteket i Horred. Vid genomförandet deltog en moderator och två 

observatörer.  

Vardera fokusgrupp inleddes med att moderatorn berättade om syftet med studien. Även 

om diskussionerna fick föras fritt såg moderatorn och observatörerna till att diskussio-

nerna följde en struktur utifrån en fastställd intervjuguide (se Bilaga 1 och Bilaga 2).  
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Diskussionerna spelades in med en digital ljudupptagning, med deltagarnas med-

givande. Deltagarna informerades om att det som diskuterades i fokusgruppen var helt 

konfidentiellt och att inga namn på deltagarna kommer att finnas i rapporten. De 

uttalanden som deltagarna i fokusgruppen gjorde kan inte heller knytas till någon 

speciell person. Vardera fokusgruppen tog mellan en och en halv till två timmar i 

anspråk och som tack för sin medverkan i studien fick deltagarna ett presentkort på Ica 

motsvarade ett belopp av 150 kronor.  

 

2.1.2 Tätort 
I följande kapitel beskrivs mer utförligt urval och rekrytering av deltagare samt 

genomförande av fokusgrupper gällande tätort. 

För studiens tätortsdel valdes Malmös innerstad. Detta innebar en stor förändring i 

innerstaden då Malmö kommun valde att iordningställa ett förhållandevis stort område 

med hastighetsgränsen 40 km/h där det tidigare varit 50 km/h. Det aktuella 40-området i 

Malmö begränsas av Mariedalsvägen, John Ericssons väg, Nobelvägen, Hornsgatan och 

hela Inre och Västra Hamnen, se Figur 5. De stora yttre gatorna som begränsar området 

ingår inte i 40-området. Inom området finns fortfarande några gatusträckor, t.ex. utanför 

skolor som har hastighetsgränsen 30 km/tim. När staden valt område har den utgått från 

att 40 km/h i första hand används inom huvudnätet där oskyddade trafikanter blandas 

med biltrafik och där det finns övergångsställen. Staden utvärderar kontinuerligt 

effekten av området som har 40 km/h och man har utökat området.  

 

Figur 5  Karta över 40-området i Malmö. 
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För att ta sänka hastigheten till 40 km/h har en rad olika åtgärder genomförts i den 

fysiska miljön, se t.ex. Figur 6. Åtgärder som genomförts är t.ex.:  

 Upphöjda övergångsställen t.ex. på Nobelvägen vid Celsiusgatan 

 Avsmalningar av Mariedalsvägen mellan Korsörvägen och Ribevägen (vid 

Dammfriskolan) 

 Cirkulationsplatser  

 Interaktiva skyltar som tänds när en fotgängare är på väg att korsa gatan på 

Sallerupsvägen. 

 

     

Figur 6  Två exempel på sträckor inom 40 km/h området i Malmö. 
Foto: Helena Svensson, Vectura 

 

Urval och rekrytering – tätort 

Respondenter till fokusgruppen med oskyddade trafikanter rekryterades genom utdel-

ning av brev till Friskis & Svettis medlemmar utanför en av deras anläggningar i 

Malmö. I brevet fanns information om studien samt förfrågan om att delta i en fokus-

gruppsintervju. Totalt delades cirka 200 brev ut. I brevet uppmanades intresserade 

personer att kontakta Vectura för deltagande.  

Bussförarna rekryterades via Veolia transport som i dagsläget kör stadstrafiken i 

Malmö. Veolia kontaktades som i sin tur gick ut med förfrågan bland chaufförerna som 

fick anmäla intresse för deltagande.  

På motsvarande sätt rekryterades taxichaufförerna. Kontakt togs med de tre största 

taxibolagen i Malmö, varav ett bolag var intresserade av att delta. På en chaufförsträff 

inom taxibolaget rekryterades förare som ville delta. 

 

Oskyddade trafikanter 

I fokusgruppen angående oskyddade trafikanter ingick 10 personer, fem kvinnor och 

fem män. Deltagarna var i åldern mellan ca 20 till 55 år. Samtliga respondenter var 

boende i Malmö och samtliga cyklar eller går dagligen inom 40-området. Två av 

deltagarna hade barn som de ofta var ute och promenerade med. En deltagare arbetade 

som cyklande brevbärare. 
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I denna grupp med oskyddade trafikanter var utgångspunkten att deltagarna diskuterade 

hur det aktuella området upplevs så som oskyddad trafikant, i och med den nya 

hastighetsgränsen. 

 

Bussförare 

I fokusgruppen med bussförare deltog fem personer, tre män och två kvinnor. De var i 

åldern mellan ca 40 till 65 år. Samtliga hade mellan 10 och 30 års erfarenhet av att köra 

buss i Malmö. Förarna kör bara tätortstrafik, vilket innebär att de i princip bara kör i 

centrala Malmö med ett undantag av en linje bestående av en kortare sträcka på lands-

bygd. Förarna kör i hela Malmö, innefattar både 40-området och vägar som fortfarande 

är skyltade med 50 km/tim. Bussförarna själva var bosatta i Malmö eller dess omnejd.  

Utgångspunkten i denna fokusgruppsintervju var hur bussförarna uppfattade det nya 

hastighetsgränssystemet i sin roll som bussförare, hur trafikmiljön fungerar sedan 

införandet av 40-området samt hur deras arbetssituation är sedan hastighetsgräns-

förändringen.  

 

Taxiförare 

I fokusgruppsintervjun med taxiförare deltog sju personer, två kvinnor och fem män. 

Deltagarna var i åldern ca 35 till 55 år. De hade kört taxi mellan 5 och 25 år. En av 

förarna hade tidigare kört taxi i Köpenhamn. Övriga har bara varit stationerade i 

Malmö, men samtliga förare har kört turer runt om i Skåne, till olika tätorter i Skåne 

samt till Köpenhamn och andra orter på andra sidan sundet. Alla förarna bodde i Malmö 

eller Malmös omnejd. Några av förarna var anställda, medan några ägde sin taxibil. 

Utgångspunkten i denna fokusgruppsintervju var den samma som i bussförarintervjun, 

dvs. hur taxiförarna uppfattade det nya hastighetsgränssystemet i sin roll som taxiförare, 

hur trafikmiljön fungerar sedan införandet av 40-området samt hur deras arbetssituation 

är sedan hastighetsgränsförändringen. 

 

Genomförande – tätort 

Fokusgruppen med oskyddade trafikanter genomfördes i maj 2010 i Vecturas lokaler i 

Malmö. Lokalen ligger precis intill Malmö Centralstation som ligger inom 40-området. 

Deltagarna hade tagit sig till lokalerna med cykel. Vid genomförandet deltog en 

moderator och en observatör. 

Fokusgruppen med bussförare genomfördes på Veolias kontor vid deras bussdepå i 

Arlöv precis intill Malmö. Bussförarna som deltog hade rast från sina körningar och var 

därför redan där. Vid genomförandet deltog en moderator och en observatör. 

Fokusgruppen med taxiförare genomfördes på taxibolagets kontor dit chaufförerna tagit 

sig med sina respektive fordon. Vid genomförandet deltog en moderator och en 

observatör. 

Vardera fokusgruppen inleddes med att moderatorn berättade om syftet med studien. 

Moderatorn inledde med en fråga för att få igång diskussionen. Även om diskussionerna 

fick föras fritt såg moderatorn och observatören till att följa en struktur utifrån en 

fastställd intervjuguide, se Bilaga 3–5.  
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Vid behov ställdes frågor ur intervjuguiden till deltagarna för att täcka in aspekter som i 

förväg identifierats som intressanta. Detta gällde för alla grupper. 

Diskussionerna spelades in med en digital ljudupptagning, med deltagarnas tillåtelse. 

Vardera fokusgrupp tog mellan en och en och halv timma i anspråk och som tack för sin 

medverkan i studien fick deltagarna tre biobiljetter var. 

 

2.1.3 Analysansats – samtliga fokusgrupper 
De inspelade diskussionerna har transkriberats ordagrant. Det transkriberade materialet 

har analyserats och strukturerats, med hjälp av dels frågorna i intervjuguiden, dels de 

aspekter som deltagarna själva fokuserat på vid respektive fokusgrupptillfälle 

(jfr. Kreuger 1994; Morgan & Kreuger, 1998). 

I resultaten särredovisas inte exakt vem eller var synpunkterna kommer ifrån. Detta för 

att minska risken att individer känns igen.  

Citat från de inspelade diskussionerna avser att belysa och stärka deltagarnas uttalanden 

och resonemang i de olika frågorna. Vid behov av förtydligande av texten inom citatet 

har detta skrivits inom hakparentes. Uteslutna partier inom ett redovisat citat har i texten 

markerats med /…/. 
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3 Resultat  
3.1 Landsbygd 
3.1.1 Oskyddade trafikanter  
Vetskap om de nya hastighetsgränserna före införandet 

Flera av deltagarna, som mestadels vistas i området som oskyddade trafikanter, hade 

ingen eller mycket liten kännedom om de nya hastighetsgränserna och inte förrän det 

var ett faktum i och med de nya skyltarna. Det fanns heller ingen kännedom om att det 

nya hastighetssystemet var indelat i tiosteg. En person hade dock fått information via 

utskick från Vägverket (nuvarande Trafikverket). 

 

Synen på hastighetssystemet med tiosteg  

En av deltagarna framför att det nya hastighetssystemet med tiosteg upplevs som 

stressande. Personen anser att det är för många steg, vilket upplevs som förvirrande. En 

annan person tar upp svårigheten med att hålla rätt hastighet i och med det nya systemet 

och anser att man hela tiden måste ha uppsikt över både skyltar och hastighetsmätaren. 

Personen anser att detta tar bort uppmärksamheten från trafiken, samtidigt som man 

känner sig osäker på vilken hastighet som gäller på just den sträcka man befinner sig:  

- Du tänker så här, är det så här att jag kommer till att åka fast nu? Den 

tanken finns i huvudet mera än att kolla på trafiken. 

 

En annan nackdel i början då det nya hastighetsgränssystemet infördes är enligt en 

person att det blev väldigt otydligt då både en gammal och en ny skylt kunde finnas på 

samma plats.  

Flera anser att det egentligen inte har så stor betydelse vad det är för hastighetsgräns. 

Motivet för den åsikten är att många bilister ändå struntar i reglerna och kör för fort 

oavsett den skyltade hastigheten: 

- Folk kör som galna oavsett vad det står på skyltarna.  

 

En person är dock av motsatt uppfattning och anser att det nya hastighetsgränssystemet 

har en stor inverkan på hastigheten och menar att bilisterna bromsar ner rejält där ny 

skylt med angiven sänkt hastighet satts upp:  

- /…/så det finns en viss sträcka [70 eller 80 km/h tidigare, nu 50 km/h] 

där det påverkar dom väldigt starkt. Det är helt klart. 

 

Hastighetssänkande åtgärder – allmänt 

Vid diskussion om olika hastighetssänkande åtgärder såsom vägbulor, hastighets-

kameror och refug anser någon att farthinder i form av vägbulor är det bästa alternativet. 

Det råder dock ingen enighet om vägbulor och en person anser t.ex. att det innebär 

ryckig körning. Problemet för ambulanstransporter och den tunga trafiken vid 

passerande av vägbulor är något som också diskuteras. En person berättar att det i en 

kommun väckt starka reaktioner: 

- I Veddige har det varit mycket diskussion kring det att dom ska inte 

behöva göra så för det är farligt. 
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Diskussionen kom även att handla om de trafiksäkerhetskameror, s.k. hastighetskameror 

som sätts upp utmed vägsträckor. Många anser att hastigheten enbart sänks där kameran 

är uppsatt. På den aktuella vägsträckan finns en hastighetskamera uppsatt där hastig-

heten är 60 km/h. Det framkom under diskussionen att det bildas långa köer framför 

hastighetskameran vilket leder till en lägre hastighet. Vidare berättas att förarna dock 

ökar hastigheten då de passerat kameran:  

- Men dom kör ju och bromsar in bara där kameran är. De är 

ögontjänare.  

 

Trots resonemangen anser en av deltagarna att hastighetskameran är effektiv och att den 

ger ett lugnare tempo i trafiken: 

- Men visst har det en effekt att hastigheten går ner. 

 

Det råder oenighet i gruppen om huruvida den hastighetsnedsättande åtgärden med 

hastighetskamera haft effekt för framkomligheten för bilister från utfartsvägarna. Någon 

menar att det har blivit lättare att köra ut på Rv41 från samhället, medan en annan 

person anser att det inte är någon skillnad. Den senare synpunkten grundar sig på de 

många lastbilar som kommer från Polen med färja till Sverige och som färdas på den 

aktuella vägsträckan:  

- Dom kör samma fart i alla fall.   

 

En skylt som tänds med hastighetsangivelsen 40 km/h finns uppsatt i samhället. Skylten 

tänds endast om man överskrider 40 km/h och en stor enighet råder i gruppen om att 

skylten oftast är tänd när fordon passerar, vilket betyder att många kör för fort: 

- När det var 50 hela vägen och så träffar dom på den här skylten där det 

står ”Du kör för fort”, om du kör över 50, då har dom bromsat ner när 

den här skylten kom upp, väldigt kraftigt.  

 

Citatet ovan visar, trots deras inställning att skylten ofta är tänd, att en viss hastighets-

sänkning skett efter att skylten med 40 km/h kommit upp. 

En annan nackdel som flera respondenter tar upp är att en refug används som 

omkörningsfil istället för vad den är avsedd till, dvs. att dela höger och vänster körfält. 

Detta beteende förekommer oftast nattetid, men även dagtid, enligt deltagarna.  
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Figur 7  Refug på Rv41 i Björketorp.  Foto: Inger Forsberg, VTI 

 

Synen på höjning av hastighetsgränsen på den aktuella sträckan 

På den aktuella vägsträckan förekommer en höjning av hastigheten. Det är en höjning 

från 50 km/h till 60 km/h, vilket en respondent kommenterar med följande spydighet:  

- På ett intelligent ställe, för det har man gjort där trottoaren tar slut. 

 

Synen på sänkning av hastighetsgränsen på den aktuella sträckan 

En i gruppen är av uppfattningen att hastighetssänkningen till 40 km/h är mycket bra 

eftersom det befinner sig många barn- och skolungdomar utmed vägen. Många barn ska 

också passera vägen varje dag för att komma till sin skola. Trots sänkningen förekom-

mer dock samma problem som tidigare dvs. svårigheten att som fotgängare ta sig över 

vägen. Deltagarna diskuterar även varför bilisterna inte följer hastighetsgränserna. Flera 

i gruppen anser att det beror på dåligt hänsynstagande till övriga trafikanter: 

- Alla har något inbyggt att jag ska fram först, ingen hänsyn som bilist. 

 

Miljöaspekter 

Att hastighetssänkningen är bra för miljön råder det ingen tvekan om i gruppen, likaså 

att bullernivån i området har minskat: 

- Det har blivit lugnare på det sättet [med hastigheten 40 km/h] men det 

är lika svårt att ta sig över vägen. 

- Ja, bullernivån minskar ju med hastigheten. Det är ett klart plus. 



 

VTI rapport 697 23 

Tillgängligheten för oskyddade trafikanter 

I fokusgruppen lyfts även problemet med alla bilar som trafikerar vägsträckan på helger. 

Många boende i Borås har sommarhus vid kusten och passerar sträckan fredag efter-

middag och sedan åter söndag eftermiddag. Detta gör det svårt för fotgängare att passera 

vägen, men också för bilister som kommer från sidogator i samhället för att korsa den. 

Problemet är också stort för de äldre som tar lite längre tid på sig att passera vägen. 

Någon ger ett exempel på sitt tillvägagångssätt: 

- Nu gör jag mig beredd när det inte kommer någon från andra hållet, så 

går jag sakta över vägen så hinner du att komma över. [En passagerare 

i bil som går ur bilen och promenerar sakta över vägen så att föraren 

av bilen kan passera].  

 

Även avsaknaden av övergångsställen tas upp som ett problem. Det finns endast ett 

övergångsställe i samhället vilket enligt respondenterna ställer till problem när de ska gå 

över vägen. Någon menar att om det hade funnits två övergångsställen i närheten av 

varandra så skulle det påverka hastigheten så att det blev en naturlig hastighetssänkning. 

Den åtgärden skulle också enligt personen göra det enklare för fotgängare att passera 

vägen: 

Ja, falsk trygghet men jag har tänkt om man haft flera övergångsställen då 

skulle trafiken sänkas ännu mer. 

 

På frågan om man ser någon skillnad nu jämfört med tidigare då det var en högre 

hastighet på vägsträckan svarar en av deltagarna att det är väldigt små skillnader, men 

att de är nog så viktiga. Som fotgängare anser samma person att det är svårare att 

uppskatta om hastigheten blivit lägre, men menar att som bilist är det enklare att avgöra, 

eftersom man har hastighetsmätaren till god hjälp. 

 

Barnen som vistas vid vägsträckan   

Flera busshållplatser finns utmed vägsträckan, men endast två hållplatser är godkända 

som väntplatser enligt deltagarna. Det berättas även om en speciell upphämtningsplats 

för de barn som åker skolskjuts. Deltagarna berättar att barnen måste ta sig till upphämt-

ningsplatsen genom att promenera utmed den hårt trafikerade vägsträckan och de måste 

även i vissa fall passera vägen. I själva samhället (Horred) har trottoaren breddats och 

gett utrymme för både fotgängare och cyklister. Denna åtgärd upplevs som mycket 

positiv och flera uppger att den ger möjlighet till ökat promenerande:  

- Dom står inte utefter [vägen], inte i samhället i alla fall. 

Dom[skolbuss] kör fram till församlingshemmet [upphämtningsplats]. 

 

Även många barn/ungdomar som pendlar med tåg från samhället (Horred) till Borås 

måste passera vägen, antingen som fotgängare eller som cyklist. Diskussionen vittnar 

om att detta upplevs som mycket riskabelt för barnen: 

- Men då ska dom dit också och ingen trottoar. Då går dom på vägen. 
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En större trygghet har infunnit sig då man ser att trafiken löper långsammare, men den 

uppfattningen delas inte av alla i gruppen. En förälder kan inte se någon förändring ur 

trygghetssynpunkt och anser att det är lika stor risk som tidigare för barnen att passera 

vägen. 

 

Attraktivare område med hastighetsförändringar 

Gruppen har svårt att uttrycka om området har blivit mer attraktivt att vistas i, i och med 

hastighetsgränsförändringarna. Orsaken till detta är bland annat att det endast är några 

månader sedan förändringen infördes: 

- Du pratar som om det här vore någonting som har hänt under ett par 

års tid men det här vara bara häromdagen. 

- Det var inte många månader sedan det ändrades. 

 

Någon menar att en annan orsak är de utländska långtradare som passerar vägsträckan, 

vilket bidrar till fortsatt höga hastigheter. Förarna i dessa fordon har, enligt personen, 

inte lärt sig vårt skyltsystem. Detta i sin tur gör vägsträckan mindre attraktiv för de 

boende enligt respondenten. 

 

Framtidsperspektiv – olika åtgärder 

De flesta av deltagarna anser, som även nämnts, att det inte har skett någon nämnvärd 

förändring beträffande hastighetsefterlevnaden med anledning av sänkningen. Detta 

medför även att de tycker att det är svårt att ge ett bra framtidsperspektiv. Någon menar 

dock att det tar tid innan de nya hastighetsgränserna fått genomslag bland bilisterna i 

området. En annan menar att hastighetsefterlevnaden redan är hög. Information om nya 

hastighetsgränser efterfrågas, och även om gruppen är av uppfattningen att de kanske 

inte kan påverka någonting så finns ändå önskemål om att ha vetskap om vilka åtgärder 

som ska genomföras. 

Något som efterfrågas i gruppen är hastighetsmätningar på den aktuella sträckan för att 

se vilka effekter åtgärderna fått. 

Att rondeller byggs utmed vägsträckan är en önskan från en person, som menar att 

trafiken flyter bättre då: 

-  Rondeller är bra, bygg rondeller. 

 

En annan person ansåg att hastighetskameror är tryggare och effektivare än rondeller.  

- Då tror jag hastighetskameror är tryggare och effektivare. 

 

Beträffande hastighetssänkande åtgärder som vägbulor, hastighetskameror och refug 

anser någon att farthinder i form av vägbulor är det bästa alternativet. Det råder dock 

ingen enighet om vägbulor. Ett exempel som ges i detta sammanhang är lastbilsförares 

situation: 

- Det har väl dom haft med i sitt sätt att arbeta, arbetsskyddet för 

lastbilar att dom inte får ha sådana där vägbulor hur mycket som helst. 
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En ny förbifart har diskuterats i 50 år enligt en deltagare. En annan deltagare menar att 

orsaken till att inte den nya vägsträckningen genomförts är att den skulle ta jordbruks-

mark i anspråk. Men numera är jordbruken nerlagda, vilket innebär att det inte längre är 

ett hinder:  

- Men det var väl utstakat där, att vägen skulle gå där i kurvan. Det är 

borta nu. Nu har dom tagit bort alla dom. Det är samma här. Det är väl 

ingen som vet om det blir någonting här. 

 

Flera i gruppen har deltagit på vägmöten beträffande en ny vägsträckning. Det har 

däremot inte varit något liknande möte före införandet av de nya hastighetsgränserna, 

vilket gruppen gärna har sett. 

Ett byalag finns i det mindre samhället (Björketorp) vilka har varit i kontakt med 

Vägverket (numera Trafikverket). Byalaget har på eget initiativ gjort en film på den 

aktuella vägsträckan som presenterats för både dåvarande Vägverket och två närliggan-

de större kommuner där bl.a. olycksrisker påvisats. Syftet med filmen var att försöka 

påverka Trafikverket att få en förändrad trafikmiljö. De förslag byalaget presenterade 

var exempelvis hastighetskameror utmed hela vägsträckan alternativt en ”zick-zack”-

lösning (troligtvis avses med detta chikaner) eller blomlådor. De som är engagerade i 

byalaget upplever inte att de fått gehör för sina önskemål (se citatet nedan). 

Trafikverkets svar var att det inte fanns pengar samt att vägsträckan utgör en riksväg, 

vilket innebär svårighet att placera ut blomlådor: 

- /…/så kör man ner till Växjö via riksväg 27 och kör genom ett litet 

samhälle som heter Bor, tror jag, där smalnar vägen av och så är det 

30. Varför är det skillnad på riksväg och riksväg?    

 

3.1.2 Boende  
Vetskap om de nya hastighetsgränserna före införandet 

En deltagare i gruppen som diskuterar hur det är att bo i området hade fått information 

om nya hastighetsgränser via Internet. 

En annan person hade fått information om hastighetsgränser generellt via TV. Mer 

specifikt hade den lokala tidningen haft artiklar om den aktuella vägsträckan som 

noterats av personen. Samma person menade att han hade fått information om att 

hastighetsgränserna skulle EU-anpassas.  

- Det är klart man fått information. Det vet man väl att det ska 

normaliseras enligt EU. Så att vi ska ha ett mindre antal 

hastighetsgränser också. Det är väl bra. 

 

I gruppen var det i övrigt en enighet om att de inte bara hade velat få information via 

den lokala tidningen, utan även haft möjlighet att vara delaktiga i processen. 

 

 Synen på hastighetssystemet med tiosteg 

En person anser att de nya hastighetsgränserna är ett system som kan skrotas direkt och 

att det är på tok för många olika skyltar med varierade hastighetsgränser. Variationen 
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gör att framkomligheten för bilister enligt personen blir väldigt ”hackig” och att det 

uppstår en stor förvirring. Någon menar att hastighetsgränserna överlag inte efterlevs 

och att det inte spelar någon roll att systemet med tiosteg införts:  

- Jag tycker det är fullständigt vansinnigt. 

 

En deltagare framför att 30 km/h är positivt vid skolor. En annan deltagare är av samma 

uppfattning när det gäller skolor men menar att sänkningen till 30 km/h, i det här fallet, 

är på en alldeles för lång sträcka. En person relaterar till sin egen situation där en 

höjning av hastigheten skett till 60 km/h vid hennes bostad. Höjningen upplevs som 

omotiverad, speciellt i relation till de sänkningar som gjorts (se nedan). Enligt personen 

förekommer det lika många fotgängare vid de båda nämnda sträckorna och hon finner 

därmed ingen logik i förändringarna: 

- Hur lång tid som helst som det är 30 km/h och man ser inte en kotte 

som går på vägen. Så går man själv där man fått en höjning till 

60 km/h helt plötsligt. 

 

Att vägsträckan med rekommenderad hastighet 40 km/h är för lång tar en annan 

deltagare upp som ett problem och menar att vägsträckan upplevs som tråkig att färdas 

på och att man som bilist därför vill höja sin hastighet. Att behålla hastigheten 50 km/h 

genom samhället hade respekterats mer menar en annan i gruppen och det hade även fått 

en större acceptans av trafikanterna som färdas på sträckan. Den hastigheten hade också, 

enligt samma respondent, gett ett bättre flöde och därmed, ökad framkomlighet: 

- Men jag är emot 40 km/h i byn också för jag menar bomullsrallyt 

börjar nu i helgen. Boråsarna som ska till kusten. Dom har ännu inte 

lyckats ta sig igenom den byn på 50 km/h mer än de gånger jag ligger 

där och är farthållare på djävulstyg.  

 

Hastighetssänkande åtgärder  

På ett avsnitt av den aktuella sträckan finns en ljusreglerad hastighetsskylt som tänds 

om fordonen passerar med en högre hastighet än 40 km/h. Flera i gruppen är eniga om 

att den inte har avsedd effekt: 

- Det är ingen som bryr sig. 

 

Någon menar att den alltid tänds, oavsett om man håller rätt hastighet eller inte. Detta 

innebär att många upplever att denna hastighetsskylt är ur funktion och att det är därför 

som hastigheten inte efterlevs. Detta upplevde man både såsom bilist och oskyddad 

trafikant. 

Ett exempel på en åtgärd som diskuteras i gruppen var den refug som satts upp i 

Björketorp i syfte att få ner hastigheterna. En person menar att den orsakat två trafik-

olyckor där fordonen båda gångerna hamnat i personens trädgård. Anledningen till 

trafikolyckorna är enligt personen en för hög hastighet vid genomfarten i refugen. Enligt 

samma person orsakar refugen ett hinder för både lastbilar och ambulansfordon vilka då 

framför sina fordon på fel sida om refugen. Att hastighetsgränserna förändrat hur 

bilisterna upplever vägsträckan råder stor enighet om och man anser att bilister som 

färdas på sträckan blivit både mer aggressiva och hetsiga i sitt körsätt: 
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- Men dom har kört ner trädgården. Det finns en trafikdelare i 

Björketorp som ställer till detta och VV har varit nere och titta på det. 

Jag har bett att dom ska ta bort den där trafikdelaren innan det händer 

en dödsolycka.  

 

Flera deltagare anser att enda sättet att sänka hastigheterna är att sätta upp hastighets-

kameror. Samtidigt menar flera i gruppen att regelefterlevnaden inte följs, trots hastig-

hetskamerorna. Flera exempel ges på förares initiativförmåga för att undvika att bli 

igenkända när de passerar en hastighetskamera med för hög hastighet; fordon som 

passerat hastighetskameran med bortplockad registreringsskylt, motorcyklar där 

registreringsskylten inte kan avläsas osv. 

 

Synen på höjning av hastighetsgräns 

En höjning av hastigheten till 60 km/h har genomförts på en del av sträckan utanför 

samhället i Björketorp. Tidigare var hastigheten 50 km/h. En i gruppen menar att en 

hastighetshöjning just där är mycket olämplig bl.a. eftersom trottoaren upphör. En ökad 

hastighet ökar risken för oskyddade trafikanter. Enligt en av deltagarna måste fotgäng-

arna hoppa ned i diket och kanske riskera ett benbrott. Samma person uttrycker sin 

frustration enligt citatet nedan: 

- Innan [hastighetshöjningen] kunde jag hoppa i diket var sjunde, 

åttonde gång när jag gick ut på morgonen. Nu är det varannan, var 

tredje för det går så mycket fortare. 

 

Ytterligare en synpunkt från samma person är avsaknaden av gångbanor på de avsnitt 

där en höjning av hastigheten genomförts. Sammantaget visar diskussionen att 

deltagarna hade önskat ett komplement till den aktuella höjningen, dvs. en trottoar eller 

gångbana för oskyddade trafikanter. 

 

Synen på sänkning av hastighetsgränsen 

En av deltagarna menar att den hastighet (50 km/h) som tidigare var rekommenderad i 

samhället inte efterlevs och hävdar att det är svårt att förstå hur efterlevnaden ska bli när 

det är ännu lägre hastighet (40 km/h). En annan deltagare är av åsikten att det inte spelar 

någon roll vilken hastighetsgräns som är angiven. Vissa bilister respekterar inte 

skyltarna och respondenten uppger att det har hänt att bilister framför sina fordon i en 

hastighet av 100–120 km/h genom samhället.  

Att det är ett hetsigare beteende i trafiken än tidigare är det flera av deltagarna som 

anser och menar att när skylten med 60 km/h kommer inom synhåll för bilisterna så 

gasar de på oavsett om det fortfarande är 40 km/h som gäller som hastighetsgräns: 

- /…/ nej nu jävlar har jag gjort mitt och så trampar man till på gasen 

och så kör man. Det slår ut ett par horn här på många. 

 

Gruppen är enig om att det på den aktuella vägsträckan bildas långa köer och att det 

sker många omkörningar. En orsak till detta, enligt deltagarna, är de olika 

hastighetsgränserna som numera råder: 
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- Det är till och med omkörningsförbud i den där backen i kurvan ner till 

Björketorp där man kör ut. Där var det en som körde om. 

- Alltså dom flesta tycks bara vilja packa ihop det och sedan första 

möjliga chans till att köra om så gör dom det och sedan kör dom av 

sig. 

 

En av de äldre deltagarna, som bott hela sitt liv utmed vägsträckan, anser att förarnas 

regelefterlevnad är det enda som är avgörande för hastigheten. 

På en fråga om gruppen har en uppfattning om det är de boende i området som kör för 

fort eller om det är genomfartstrafiken som står för ökad hastighet är svaret vagt, och en 

mening bland deltagarna är att det är svårt att avgöra. 

 

Buller  

En av deltagarna anser att bullernivån efter hastighetsförändringen har ökat eftersom 

bilisterna snabbt höjer hastigheten så fort de passerat 40 kilometersträckan. Refugen 

som tidigare nämnts ger också upphov till en ökad bullernivå enligt en annan av 

deltagarna. Detta gäller särskilt den tunga trafiken:  

- Lastbilsrally! 

 

En kraftig inbromsning för att sänka hatigheten och klara genomfarten genom refugen 

ger ökade störningar i form av buller enligt personen. Om refugen tas bort skulle det bli 

en jämnare trafikrytm menar samma person och bullret skulle minska i och med att 

inbromsning och acceleration skulle undvikas. Enligt en annan av deltagarna har 

Trafikverket besökt platsen och undersökt vägsträckan och kommit fram till att en 

bullermätare ska monteras på lämpligt ställe. De kraftiga trafikströmningarna från tunga 

fordon som kommer med färjor som trafikerar Sverige är ett annat problem som 

diskuteras i gruppen: 

- /…/dom växlar ner och så drar han järnet, då hör du turbon, den väsnas 

fruktansvärt och så skallrar det. 

 

En annan deltagare i gruppen störs oerhört av den tunga trafiken och har fått sömnstör-

ningar. Deltagaren har varit i kontakt med ägarna till de tunga fordon som passerar och 

påpekat problemet: 

- Ge dom kompensationslön så att dom håller hastigheten utanför mig, 

för jag har tröttnat på att min madrass skakar. Alltså spiralerna i 

sängbotten rasslar så jag vaknar. 

 

En av deltagarna har övningskört med sina barn på sträckan och anser att inlärandet av 

Eco-drivning är förkastligt på grund av att hastighetsgränsen 40 km/h har införts: 

- För det första måste jag växla, var är Eco-drivingen när jag ska hålla 

på med det?  
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Flera av deltagarna tar upp problemet med att vistas i sina trädgårdar sommartid då 

trafikintensiteten är högre och bullernivån ökat. 

 

Oskyddade trafikanter 

Att det är mycket riskabelt att promenera utmed vägsträckan på grund av den tunga 

trafiken är det flera som anser: 

- /…/går man där och hör en långtradare komma bakom, då är man blint 

att hålla sig i staketet så att man inte följer med i vinddraget, om jag 

säger. 

 

På frågan om hastighetsefterlevnaden skiljer sig åt dagtid och nattetid blir svaret att det 

är framförallt nattetid som de höga hastigheterna förekommer. I denna fråga råder en 

stor enighet bland deltagarna. Någon menar att det även sker farliga omkörningar inne i 

samhället nattetid. Ett förslag från en deltagare är att ta bort refugen och sätta upp 

ljusreglering vilket också skulle underlätta för fotgängare att passera vägen. 

 

Barnen som reser med skolbuss 

Utmed den aktuella vägsträckan bor det många barn som ska passera vägen för att 

komma till sin skolbuss.  En förälder menar att det är den enda möjligheten att ta sig till 

skolbussen. De har egna strategier för att lösa problemet, vilket kan exemplifieras av 

följande citat: 

- Någonstans måste vi få vara, så vi går så vi stoppar trafiken [barn och 

föräldrar på väg till skolbuss]. 

 

En annan förälder menar att det övergångsställe som finns i samband med överfarten till 

järnvägsstationen inte respekteras av bilisterna: 

- Stannar dom då får man vara helt överlycklig och ungar som har 

skitbråttom till tåget och bussen och alltihop. 

 

Ytterligare en förälder har barn som promenerar utmed vägen till skolan. Föräldern tar 

upp avsaknaden av skolskjuts och alternativa vägar för barnen att ta sig till skolan.  

 

Attraktivare boende med hastighetsgränsändringarna  

Att samhället skulle ha blivit mer attraktivt att vistas i med anledning av de förändrade 

hastighetsgränserna är inget som gruppen håller med om. En av anledningarna som 

nämns är att hastighetsgränserna ändå inte efterlevs. En annan anledning som lyfts fram 

är att gång- och cykelbanor inte har byggts utmed hela vägsträckan. Något som skulle 

höja attraktiviteten, enligt de boende utmed vägsträckan, är hastighetskameror och 

införande av rondeller: 

- Vi skulle få en cykelbana bort till gamla fabriken efter 23 år. 
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 Framtidsperspektiv – olika åtgärder 

En lösning som föreslås i gruppen för att förenkla framkomligheten och förbättra miljön 

är att rondeller upprättas på vägsträckan. Vidare anser flera i gruppen att det skulle 

räcka med att ha två hastighetsgränser utmed vägsträckan istället för det som gäller 

idag, med 3–4 olika hastighetsgränser. Full enighet råder om att en ny vägsträckning är 

det bästa alternativet för området. Önskemål om breda gång- och cykelbanor, för att 

separera gång- och cykeltrafikanter mot annan trafik, är också något som alla är överens 

om. Ett ljusreglerat övergångsställe, där många barn- och ungdomar passerar vägen, är 

ytterligare ett önskemål. En i gruppen tar upp bra exempel från Danmark där man har 

blinkande lampor när en fotgängare närmar sig ett övergångsställe: 

- Det finns jättebra exempel [övergångsställe med blinkande lampor] i 

Danmark i byar. 

 

Beträffande ny vägsträckning är det en av deltagarna som menar att det har pågått 

diskussioner i 50 år om detta och att det endast finns en svag förhoppning om att den 

kan bli av. En annan deltagare är mer positiv och berättar att den nya vägsträckningen 

troligtvis kommer att färdigställas 2011. En av deltagarna, som är egen företagare och 

har sin verksamhet i området, anser att det bästa alternativet är att bygga ny väg. 

Samtidigt är han kluven då hans försäljning klart skulle sjunka. Någon i gruppen menar 

att vägen både norr- och söderut blivit bredare och bättre och har liten förståelse för 

varför inte även den aktuella vägsträckan har förbättrats. Av resonemanget framkommer 

det dock inte hur deltagaren ser på hastighetsgränser relaterat till en bredare väg genom 

samhället. 

Det berättas att ett stort möte hade anordnats bland de boende i området där önskemål 

om fler hastighetskameror på vägsträckan lyfts fram. Ett annat önskemål från de boende 

är att polisen skulle ha utökade hastighetskontroller utmed vägsträckan.  

I gruppen är man ganska överens om svårigheten att påverka Trafikverket för att få en 

förändring på den aktuella sträckan i enlighet med deras egna önskemål. En uppfattning 

är t.ex. att ”vanliga människor” inte kan kritisera en åtgärd som inte är till full 

belåtenhet bland medborgarna: 

- Jag känner mig maktlös. Om dom inte lyssnar på mig när jag ber om 

en kamera liksom. /…/ Jag menar där kan man stå och stånga sig blå. 

‟Nej, vi har inga pengar till det‟ [sagt av Trafikverket]. 

 

Deltagare i gruppen berättar att man i byalaget länge har diskuterat åtgärder för att öka 

trafiksäkerheten på vägsträckan. Man är överens om att en hastighetskamera bör sättas 

upp på sträckan, vilket också ses som det bästa alternativet. I dagsläget finns endast en 

hastighetskamera uppsatt och den uppfyller inte de boendes önskemål. Vidare skulle 

byalaget även vilja placera ut blomsterlådor för att få ner hastigheten. Detta önskemål 

avvisades enligt de boende av Trafikverket med förklaringen att vägsträckan utgör en 

del av riksvägen. 

 

3.1.3 Sammanfattning – landsbygd 
Diskussionerna i de två fokusgrupperna på landsbygd visar på en stor samstämmighet 

bland deltagarna. I båda grupperna uttalade man sig ofta som både boende och som 
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oskyddad trafikant, eftersom detta var deras påtagliga verklighet. De olika argument 

mot de nya gränserna som framkom i de två fokusgrupperna summeras nedan: 

 Information. Det förekom väldigt olika uppfattning om vilken information som 

delgivits invånarna inför omläggningen av de nya hastighetsgränserna. Detta visade 

sig också ge upphov till missuppfattning om en anpassning till EU. Något sådant 

direktiv finns inte i nuläget.    

 ”Plottrighet”. Som bilist är man osäker på vilken hastighet som råder. Detta kan, 

menar respondenterna, leda till för stort fokus på hastighetsmätaren och skyltarna 

och för lite fokus på själva trafiken. Vidare medför ”plottrigheten” en upplevelse av 

ryckig körning. Man eftersträvar utifrån resonemangen en jämn trafikrytm; det ska 

flyta. En jämn trafikrytm bidrar även till en lägre bullernivå, enligt diskussionerna. 

 Logik saknas. På den befintliga sträckan har man, enligt flera deltagare, gjort dels 

en omotiverad sänkning, dels en omotiverad höjning. 

 Bilisters arrogans. Det spelar ingen roll att man ändrar hastighetsgränserna, 

eftersom bilisterna ändå inte följer dem, menar man inom grupperna. Här märks en 

viss uppgivenhet bland deltagarna. 

 Ej ökad attraktivitet. Majoriteten av deltagarna menar att det nya hastighets-

systemet inte har gjort området mer attraktivt att bo i. 

 Tidsaspekten. Det har, enligt några deltagare, gått för kort tid sedan ändringarna 

genomfördes, för att en bedömning av effekterna ska kunna göras. Framförallt har 

det inte skett några förändringar avseende den tunga trafiken och särskilt inte den 

från utlandet. 

 

Ett fåtal av deltagarna menar att de nya hastighetsgränserna har inneburit en positiv 

förändring i form av säkrare miljö och mindre buller. 

 

3.2 Tätort 
3.2.1 Oskyddade trafikanter 
Vetskap om de nya hastighetsgränserna före införandet 

Flera av deltagarna uppger att de hade läst om de nya hastighetsgränserna i tidningen 

innan de började gälla och en person hade även sett reklam på TV. De flesta hade 

uppmärksammat att det nu är möjligt att använda alla tio steg, från 30 till 120, jämfört 

med de tidigare tjugostegen. De flesta anser att de fått tillräcklig information förutom en 

som hade önskat reklampelare utefter cykelstråken med information om de nya hastig-

hetsgränserna. En annan person reflekterar över att fler hastighetsskyltar kanske hade 

varit önskvärt, men sa i nästa andetag att det inte hade sett snyggt ut. 

 

Synen på hastighetssystemet med tiosteg – allmänt 

Flera av deltagarna anser att det nya hastighetsgränssystemet är bra i tätort, men de är 

inte lika positiva till förändringarna på landsbygden. En av deltagarna tycker att det är 

onödigt att skifta mellan 70, 80 och 90 km/h på landsvägen eftersom det blir svårt att 

hålla reda på vad som gäller. Respondenten tycker att det antingen kan vara 70 eller 

90 km/h. Några av deltagarna menar att hastighetsgränser i tiosteg är bra, framförallt de 
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lägre hastigheterna i tätort då det, enligt en deltagare, borde gå att anpassa hastigheten 

efter miljön.  

Den nya hastighetsgränsen inom Malmös mest centrala delar (40 km/h istället för 

50 km/h) anses rimlig. Några menar att det ändå inte går att köra fortare än 40 km/h 

eftersom det är mycket att hålla reda på och ta hänsyn till i staden.  

En person tycker att det är svårt med den nya hastigheten i Malmö. Detta berodde i 

början på att det enbart står skyltar precis där 40-området börjar. Väl inne i området 

finns det inga skyltar som påminner om eller visar vilken hastighet som gäller, vilket 

försvårar för bilister:  

- Sen var det lite dumt skyltat. För det stod en 40-skylt. Sen gick du ur 

bilen, gick kanske in på ett konditori eller nåt och sen ut och satte dig i 

bilen och körde 50 igen för då hade man ju glömt att det var 40. Men 

nu har man vant sig. 

 

Deltagarna tar upp att 40 km/h är en behaglig hastighet att köra i och att skillnaden 

mellan fotgängare och bilister är tydligare i 40 km/h jämfört med när bilisterna får köra 

i 30 km/h. På 30-sträckor kan, enligt en person, nästan fotgängare gå förbi bilisterna. En 

annan respondent menar att om bilarna får köra i 30 km/h är de nästan i vägen för 

cyklisterna. Respondenten anser att 40 km/h var bättre eftersom bilisterna åker undan 

lättare. Att olycksrisken ökar med en högre hastighet är inget som deltagarna själva 

reflekterar över under diskussionen.  

 

Synen på sänkt hastighet 

Utifrån perspektivet fotgängare och cyklister uppger flera personer att det är stor 

skillnad på 40 km/h och 50 km/h. Några tar upp att det känns både tryggare och säkrare 

att gå över gatan då en bilist kör i 40 km/h jämfört med i 50 km/h. En annan person 

upplever att det är mycket lättare att få ögonkontakt på grund av att de som kör bil 

hinner se mer om de kör i 40 km/h jämfört med om de kör 50 km/h. De som cyklar 

tycker också att det är skillnad. En person berättar att han som cyklist nu hinner byta fil 

lättare när bilisterna kör 40 km/h jämfört med 50 km/h. 

En annan person tycker att skillnaden mellan 50 km/h och 40 km/h beror på om man är 

cyklist eller gående. Som cyklist upplevs skillnaden som större eftersom man har mer 

tid på sig att korsa gator och starta från vägkanten. Däremot upplever inte personen 

någon skillnad som fotgängare vid exempelvis övergångsställe, eftersom bilisterna 

stannar lika ofta nu som tidigare. 

En person tror att bilister som kör lite långsammare är mer uppmärksamma nu: 

- Man litar väl lite mer på en bilförare man märker kör lite lugnt. Då 

tänker man att kanske den personen har lite mer uppmärksamhet och 

respekt. 

 

Ytterligare en fördel som en av deltagarna tar upp är att en hel zon med 40 km/h gör att 

man vet vilken hastighet som gäller. En annan deltagare upplever att hon och familjen 

blir både sedda och framsläppta oftare efter införandet av 40 km/h. (jämfört med 

tidigare). Det finns dock de i gruppen som inte håller med. En person tycker att det går 
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segt när han själv kör i 40 km/h, men menar samtidigt att han hinner se och uppmärk-

samma mer vilket han anser är positivt. 

En person upplever inte någon direkt skillnad i trafiken som fotgängare efter hastighets-

sänkningen (40 km/h jämfört med tidigare 50 km/h).  

 

Synpunkter på efterlevnaden 

Samtliga i gruppen är överens om att hastighetsgränsen 40 km/h är en bra hastighet inne 

i staden, men flera av deltagarna upplever att många bilister inte följer den. En person 

menar att det är speciellt vanligt på morgonen att bilister kör för fort inne i 40-området. 

Två personer menar vidare att det är trängsel som sätter begränsningen mer än hastig-

hetsgränsen, om det finns utrymme kör folk fortare än om det är mycket trafik. En 

annan person menar att sikten avgör hur fort folk kör. Tillåter sikten högre hastighet än 

hastighetsgränsen händer det att bilister kör för fort. 

En person upplever att det i rusningstrafik ofta går fortare än 40 km/h vilket alltså är 

tvärtemot vad andra deltagare upplever. En annan faktor som kan påverka hastigheten 

för bilister är att de känner att de måste följa rådande trafikrytm och hänga på i det 

tempo som blir för att inte sabotera för andra bilister. 

 

Andra företeelser än hastighet som orsakar problem 

Flera av deltagarna menar att hastigheten inte är det stora problemet utan att det är andra 

företeelser som leder till problem. Ett exempel är att många inte stannar vid obevakade 

övergångsställen. En deltagare uttrycker det så här: 

- Jag känner så här; 50/50 just med övergångsställena… vissa gånger 

stannar de och vissa gånger så bränner de bara på. 

 

En av personerna, som flyttat till Malmö från Karlstad, tycker däremot att bilisterna i 

Malmö är ”snälla” jämfört med i Karlstad och att de allt som oftast stannar och lämnar 

företräde. Men samtidigt finns platser där bilister nästan aldrig stannar. 

Bilister som talar i mobiltelefon är en annan företeelse som deltagarna ogillar. En i 

gruppen har varit nära att bli påkörd vid flera tillfällen vid övergångsställen av personer 

som pratat i telefon samtidigt som de har kört bil. En annan person tog upp att det inte 

enbart är bilister som använder mobiltelefon i trafiken och som exempel gavs ”att 

cyklister sms:ar”, vilket ansågs av någon som lika farligt. 

Övrigt som deltagarna menar har förändrats i trafiken är att klimatet i trafiken hårdnat 

och att det har blivit både tuffare och aggressivare med tiden. Någon uttrycker till och 

med att det är farligt i Malmö. Samtidigt menar några deltagare att trafikanter är artigare 

idag och ”morsar” mer på varandra. De menar att både de själva och andra tackar de 

bilister som släpper över dem vid övergångsställen med ett leende och en hälsning: 

- En grej som jag märkt inne i stan. Att folk morsar mer på varandra. De 

lättar upp stämningen mer. Visar att man har sett den andra. Bara som 

ett tecken. Det har jag sett mer och mer de senaste åren. Eller när man 

kör bil själv och släpper förbi någon annan så vinkar de liksom, tack. 
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Som beskrivs ovan anser deltagarna att hastigheten är ett reellt problem även om det 

inte är det enda problemet. För att få bilister att hålla hastighetsgränserna anser 

deltagarna att hastighetskameror och poliskontroller är det enda som fungerar och 

ibland även fartgupp. 

 

Före respektive efter förändringen 

Många av deltagarna uppger att de cyklar omvägar för att slippa cykla bland bilisterna. 

Några deltagare säger: 

- /…/ det är en risk, man tar en omväg via cykelvägar för att säkerställa 

att man kommer fram. Man vill ju komma hem eller till jobbet 

levande. 

- Jag tar hellre en omväg om jag vet att det finns cykelvägar än att cykla 

på större vägar. Det är inte värt att cykla på vägen. 

 

Osäkerhet för barn trots hastighetssänkning 

När det gäller barn och deras möjlighet att röra sig anser deltagarna att en sänkning av 

hastighetsbegränsningen från 50 km/h till 40 km/h inte har gjort någon skillnad. De 

anser att möjligheten för en bilist att hinna stanna i 40 km/h inte är nämnvärt större än i 

50 km/h. Vidare menar en respondent att barnen syns dåligt eftersom de är små och 

detta är ett faktum oavsett hur fort bilarna kör. En av deltagarna menar att om bilisterna 

tar sin del av ansvaret och håller 40 km/h så måste barnen ta sin del av ansvaret, 

nämligen att följa de regler som finns. En av deltagarna tycker att barnens ”trafikupp-

fostran” påverkar hur de beter sig i trafiken. 

 

40 km/h i hela området känns logiskt 

Det var delade meningar i gruppen om hur logiskt de upplever att 40 km/h i området är. 

En person menar att trafikmiljön inom området skiljer sig från övriga delar av Malmö 

genom att det är mindre gator och att det inom området står bilar parkerade på gatorna. 

En av deltagarna tror att detta beror på antalet oskyddade trafikanter: 

- De [oskyddade trafikanter] kanske finns på de ställen där det är många 

oskyddade trafikanter, där det är mycket rörelse runtomkring och man 

behöver ha lite extra uppmärksamhet. 

 

De som inte tycker det är logiskt anser att några av de större gatorna i området borde ha 

begränsningen 50 km/h.  

 

Framtidsperspektiv – vad leder förändringar till? 

Det fanns de som hoppas på att den sänkta hastighetsgränsen ska leda till att bilisterna 

blir mindre hetsiga och att de accepterar att det är 40 km/h som gäller. En annan person 

framför dock att det nog inte blir någon skillnad eftersom det är för mycket bilar. En 

annan person tror inte att fler börjar promenera tack vare att hastighetsgränsen är 

40 km/h. Personen menar att de som promenerar kommer att fortsätta med det och de 

som kör bil kommer att fortsätta med det, oavsett hastighet. 
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3.2.2 Bussförare 
Vetskap om de nya hastighetsgränserna före införandet  

Gruppen med bussförare berättar att de förutom information från sin arbetsplats även 

fått information om ändringarna av hastighetsgränserna genom tidningar, radio och tv. 

Informationen förmedlades en tid innan åtgärden genomfördes och när 40-området i 

Malmö utökades till nuvarande område. Det finns de som betonar att det är viktigt att de 

får information via sin arbetsplats eftersom det är lätt att missa information från media. 

Ingen av deltagarna hade önskat mer information än den de fått. Tidigare pågick också 

ett test inom ett mindre område, vilket gjorde att 40 km/h inte var någon nyhet för 

deltagarna. Dessutom har de positiva erfarenheter av detta test:  

- Vi hade ju provsträckor då. Det var 40-begränsning i ett område. Sen 

fick vi ju 60-sträckor på vissa gator. Men det gick förvånansvärt bra. 

Det gjorde det. 

 

Synen på hastighetssystemet med tiosteg 

Samtliga respondenter anser att 40 km/h i Malmö är bra. De menar samtidigt att de ändå 

inte kommer upp i 50 km/h eftersom de måste stanna vid hållplatser och lämna 

företräde vid övergångsställen och andra hinder, exempelvis bilar som dubbelparkerar: 

- Ja, för oss är det strunt samma. 

 

När det gäller förändringar utanför tätort har två av deltagarna erfarenhet av hastighets-

gränssänkning från 90 km/h till 80 km/h på landsväg. Båda deltagarna tycker att 

förändringarna känns bra. Ett motiv till detta är att det finns mycket vilt på en av de 

sänkta sträckorna. 

En av deltagarna har även erfarenhet från en hastighetsgränshöjning från 90 km/h till 

100 km/h och utefter den sträckan har det blivit mitträcke, vilket respondenten tycker 

rättfärdigar höjningen. De av deltagarna som även kört på landsvägar med förändrade 

hastighetsgränser anser att de nya hastighetsgränserna är logiskt satta även där. Ingen av 

dem tror att hastighetsgränser skulle kunna vara självförklarande. 

Att det nu är möjligt att använda alla tio steg när hastighetsgränserna sätts anser de 

flesta av deltagarna som bra. En av deltagarna menar att det då är möjligt att anpassa 

hastigheten efter trafikmiljön, t.ex. en samverkan mellan oskyddade trafikanter och 

förare. Samtidigt tycker en av deltagarna att det kan bli rörigt med många hastighets-

gränser. En annan menar, att yrkesförare är vana vid olika hastigheter, men förstår att 

det kan bli rörigt för gemene man. 

 

Synen på sänkt hastighetsgräns 

När det gäller 40-området i Malmö anser bussförarna att det i huvudsak är logiskt var 

gränserna går för området. En bussförare anser att det inom området är ett tätare 

handelsområde och att det är mer folk som rör sig där. Samtidigt påpekar en annan av 

deltagarna att det inte alltid är helt logiskt. Personen berättar att det finns gator som är 

stora och breda inom zonen och som inbjuder till att köra fortare än 40 km/h. Ytterligare 

en aspekt som framkom om 40-området är skyltningen. En av deltagarna tar upp att det 

enbart är skyltat där området börjar, men inte inne i området:  
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- I den här 40-zonen, där står ju inte längre att det är 40 [km/h]. Det är 

bara vid infarten, sen är det... Har du missat det där så vet du inte 

längre att det är 40 [km/h]. 

 

Synen på andra trafikantgrupper 

Deltagarna uppger att det är många bilister som inte respekterar den nya hastighets-

gränsen 40 km/h inom det aktuella området. Flera av bussförarna anser att de ofta blir 

omkörda och att det inte är någon skillnad nu jämfört med när hastighetsgränsen var 

50 km/h. Några menar att det inte har någon betydelse vilken hastighetsgräns som 

gäller, utan att omkörningarna snarare beror på att många bilister har fått för sig att de 

måste köra om bussar.  

En person menar att kommunen har gjort så att busstrafiken stoppar upp andra bilister 

genom att man har byggt om alla busshållplatser. Busshållplatserna är utflyttade så att 

bussarna måste stanna i körfältet. Bussförarna berättar om ett exempel på Södra 

Förstadsgatan som medvetet är smal med upphöjd mittremsa för att det ska vara 

komplicerat att köra om bussarna när de stannar vid hållplatserna. Deltagarna tycker att 

tanken med gatan är god, men påpekar att bilisterna kör om ändå. 

För att få bilister att hålla hastighetsgränser behövs poliser menar en av deltagarna, 

speciellt vid större förändringar liknande den som har varit nu med hastighetsöversynen. 

En annan bussförare tycker att det borde gå bra att informera bättre i samband med 

besiktningen. Personen menar att det är ett bra ställe att dela ut broschyrer på, speciellt 

vid sådana här tillfällen som ändring av hastighetsgränserna. En annan person håller 

med om att en broschyr vore bra och där det även vore lämpligt att ge information om 

vad trafikmärkena betyder, vilket trafikanterna verkar har glömt bort, enligt personen. 

En av deltagarna menar att cyklister är respektlösa mot busstrafiken. De följer inte 

regler och verkar inte se sig själva som trafikanter. Någon annan anser att cyklister inte 

gillar bussarna och tvärt om. 

Flera av deltagarna uppger att många däremot följer hastighetsgränsen 30 km/h, av den 

anledningen att det oftast är utanför skolor och andra platser där barn rör sig. 

 

Bussförarnas arbetssituation 

Ingen av deltagarna anser att den nya hastighetsgränsen har påverkat deras arbets-

situation. De menar att det är den begränsade framkomligheten överlag som gör dem 

stressade: 

- Hastigheten har ingen betydelse i det här fallet, när det gäller stressen. 

Utan det är hinder va. Framkomligheten. Det är hinder som i stället 

bygger upp stressen. 

 

Deltagarnas tidscheman har inte ändrats i och med hastighetsförändringen, men 

bussförarna menar att det inte heller behövdes eftersom medelhastigheten ändå bara är 

27,5 km/h. 

En aspekt som tas upp är att trafikljusen inte verkar har justerats till den nya hastighets-

gränsen: 

- … när man kommer till sjukhuset ser jag att det är grönt, men hinner 

inte fram [för] att det är 40! Det är irriterande! 
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- Sänker man hastigheten plus att man ska stå vid rödljusen. Det blir 

dubbelt. 

 

Ingen av deltagarna uppger att de har fått några reaktioner från passagerare som en följd 

av de nya hastighetsgränserna. Stressade passagerare blir istället irriterade av bilköer 

eller om de har andra bussar eller tåg att passa. 

 

Framtidsperspektiv – vad leder förändringarna till? 

Samtliga deltagare tror att det blir färre olyckor och dödsolyckor som en följd av de nya 

hastighetsgränserna. En av deltagarna menar också att det kommer att bli lindrigare 

skador.  

 

3.2.3 Taxiförare 
Vetskap om de nya hastighetsgränserna före införandet 

Vetskapen om det nya hastighetsgränssystemet före införandet var varierande. Några 

hade hört på radio att hastigheterna skulle förändras och någon sa att de hade hört det på 

radio och tv. En man som hade sett reklam på tv om de nya hastighetsgränserna och 

kommenterar att han hoppades att det inte skulle bli förändringar där han körde taxi. 

Han refererar till hastighetsförändringar generellt där han brukar köra och inte enbart till 

den förändring som skett i centrala Malmö. Ytterligare en man kom ihåg att han sett 

information om förändringen i tidningarna och via någon kampanj. Här ska påpekas att 

den information man hade fått om de nya hastighetsgränserna var generell och handlade 

inte om den förändring som skulle ske i centrala Malmö. En kvinna hade dock över-

huvudtaget inte hört något om att hastighetsgränserna skulle förändras eller varför det 

hade beslutats om denna förändring. 

Några personer säger att det inte spelar någon roll om man hade fått veta mer innan 

förändringen blev av, eftersom man som vanlig människa ändå inte har något att säga 

till om när det gäller sådana beslut:  

- Det spelar ingen roll. Vi är små människor och vi kan inte påverka 

dom sakerna och vi accepterar. 

- De är bara att gilla läget, som med alla andra beslut som regeringen 

tar, så det spelar absolut ingen roll. 

 

Citaten ovan visar på en viss frustation hos allmänheten i bristen på möjligheten att 

påverka beslutsfattare, sannolikt kan en ökad acceptans erhållas om man i samband med 

förändrade hastighetsgränserna utökar information.  

 

Synen på hastighetssystemet med tiosteg  

Det nya hastighetsgränssystemet anses rörigt och taxiförarna menar att det innehåller för 

många olika hastighetsgränser. En förare tycker att hon inte förstår sig på dem. Det är 

svårt att hålla reda på vad som stod på senaste skylten och man kan lätt glömma vad det 

stod på skylten menar några av taxiförarna, vilket speglas i följande citat:  

- Det är rent för mycket. Man kan inte hålla reda på vad det stod på 

senaste skylten. 
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En förare instämmer dock inte och tycker bara delvis att det är svårt att komma ihåg 

vilken hastighetsgräns som gäller. En annan deltagare menar att man nästan aldrig tittar 

på skylten, utan att man bara kör: 

- Jag glömmer om det är 70 eller 80. 

 

Flera personer tycker inte att det finns någon logik för hur de olika hastighetsgränserna 

har satts. Taxiförarna gissar att hastighetsförändringarna har gjorts av politiker och de i 

sin tur har troligen fått stöd från vissa grupper, men antagligen inte från yrkeschauf-

förer. Man uttrycker att de som sätter hastighetsgränserna inte är personer som själva är 

ute och kör på vägarna: 

- Det är säkert en grupp människor som satt sig ner och funderat 

jättemycket vad ska vi göra. Dom har inte konsulterat vanligt folk. 

Dom har bara sett från sitt eget perspektiv. Och nu har det kommit 

upp: Nä vi tycker inte om det. Det är nog inte många som tycker om 

det här. Jag kan nog ställa mig bakom mina kolleger och säga: nä, de 

funkar inte. Det har inte förändrat någonting. Vi försöker att hålla 

gränserna som alla andra, men det är så att det flyter på i 50.   

- Nä, jag har funderat mycket på det. Dom som bestämmer 

hastighetsgränserna är dom som har privatflyg och chaufförer. Dom 

påverkas inte så mycket av det. 

- Framförallt så färdas dom inte där flera gånger samma dag. De finns 

ingen logik i det... Som till Sturup är det en raka där det är 60 och 80 

nästan hela vägen. När man kommer mitt för mot Staffanstorp, då är 

det plötsligt 90. 

 

Synen på sänkt hastighet 

En svår hastighet att köra i anses 40 km/h vara och flera taxiförare vill inte köra i den 

hastigheten: 

- Jag kör aldrig i 40 km/h, bara om polisen är där. 

- Vilken växel ska du ha? 

- Jag kör mycket efter gröna vågen. Då vet man att om jag kör 53 km/h 

här, så hinner jag med alla ljusen. 

 

Övergripande är det inte mycket som ändras, man bromsar mer, man accelererar mer, 

menar en av förarna. Taxiförarna har lite olika syn på hur det nya systemet påverkar 

säkerheten. Någon sa att den inte påverkas nämnvärt, medan en annan sa att det kanske 

blir mindre skador. En annan person tror att det blir lika mycket skador som innan, 

medan ytterligare en tror att olyckorna kommer att öka:   

- Bilarna är längre i trafiken för att dom kör långsammare, så det måste 

bli fler olyckor. Kanske lindrigare olyckor, men fler. 

 

Någon anser att beslutet om 40 km/h inte har med trafiksäkerhet att göra: 

- Jag tror inte att det är för trafiksäkerheten överhuvudtaget. Det är bara 

ett politiskt beslut. 
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Trafikmiljön efter införandet av nya hastighetsgränser är inte bättre 

Trafikmiljön har inte blivit bättre efter införandet av 40 km/h i centrala Malmö, menar 

deltagarna. De intervjuade taxiförarna följer inte hastighetsgränserna utan säger att man 

gärna kör i samma hastighet som andra och detta är ofta över hastighetsgränsen. Förarna 

berättar att de följer strömmen och därmed de som kör fortare. En taxiförare påpekar 

dock att om andra kör i 40 km/h så går det inte att köra i 60 km/h. En man har anpassat 

sig till 40 km/h: 

- /…/att han tycker att jag är dum i huvudet som kör för fort. Har man 

liksom 40 [km/h] så är det allihopa som får 40. 

 

De flesta av taxiförarna i fokusgruppen tycks köra som tidigare (dvs. innan hastigheten 

sänktes) men att man anpassar sig om en polis finns i närheten: 

- Om polisen står där, man börjar köra på 40. Annars på 50 eller. 

- När det är 40 och man kör, så tittar man hela tiden om det är en polis 

bakom.  

 

En person kommenterar att det är svårt att köra i 40 km/h för då ligger andra bilar ”bak i 

rumpan” på en. En annan deltagare menar att han aldrig har sett en bil som kör i 

40 km/h. 

En person anser att det är mer köer nu. Det ges ett exempel på en gata som har fått sänkt 

hastighet, vilket lett till mer köbildning. En person kommenterar i samband med detta 

att den gröna vågen inte har ställts efter gränsen 40 km/h. Köbildningarna beror på att 

det är så få bilar som hinner över när det är grön signal. Det upplevs att man måste 

stanna mer för rött ljus och två personer säger att detta inte är bra för miljön: 

- Och går det sakta får man kanske vänta två ljus i stället för ett. 

- Man kan inte slappna av när man kör. 

 

Trafiksituationen mer allmänt diskuteras, t ex att det tar väldigt lång tid att köra från 

Västra hamnen, där många företag har etablerat sig, och genom staden. Enligt förarna 

beror detta på att det är mycket trafik i staden. Det uppstår problem för taxiförarna när 

det tar lång tid och kunderna kan bli sura. Det är stressande för taxiförarna när de vet att 

kunden har en tid att passa, men det inte går att ta sig fram fortare. I sådana situationer 

blir taxiförarna stressade och därmed kör de över hastighetsgränsen. 

I vissa fall kommenterar förarna att vägar har gjorts smalare inom områden med 

40 km/h, men det handlar bara om ett fåtal. De upplever att det inte har skett mycket 

fysiska förändringar, utan det är bara hastighetsgränsen som har sänkts.  

 

De nya hastighetsgränsernas logik 

Logiken i det utvalda området för 40 km/h diskuteras. Området är inte motiverat tyckte 

några. Ett flertal gator nämns där förarna har svårt att förstå varför hastighetsgränsen 

ska vara 40 km/h, dvs. de såg ingen logik i att gatan skulle ingå i 40 km/h området. Ett 

exempel är Regementsgatan, som man anser vara en stor gata med signalreglerade 

övergångsställen:  
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- Det är vansinnigt på en sån stor gata. Det är inga övergångsställen som 

korsar, utan det är ljus. Så det är ingen logik i det. 

 

En man kommenterar dock att där finns barn som korsar den vägen, men en kvinna 

lägger till att det finns staket för att förhindra detta. Andra större gator nämns också. 

Logiken när det gäller sänkningen på de mindre gatorna i området diskuteras inte, utan i 

stället pratar man om att det blir köbildningar på de större gatorna på grund av den 

sänkta hastighetsgränsen.  

Innanför kanalen, i stadskärnan, är hastighetsgränserna mer självförklarande, tycker 

några av deltagarna. En man ställer sig dock frågan om där inte är 30 km/h, men en 

annan rättar till honom och säger att det är ju 40 km/h överallt. Det konstateras dock att 

det ändå inte går att köra i mer än 30 km/h inom det aktuella området. 

Det diskuteras att det inte bara är ”hjärtat” i staden som hastigheten är sänkt till 

40 km/h, utan dessutom att det aktuella området är för stort. Man diskuterar Västra 

hamnen där man tycker att det är för få fotgängare vissa tider för att det ska vara 

berättigat med 40 km/h.  

En man säger att det kanske kan vara mängden människor som rör sig i området som 

kan göra en gatas hastighetsgräns självförklarande. Detta argument bygger på att det i 

ett sådant område finns en större risk för att människor bara går rakt ut i gatan. En av 

förarna förmedlar att man som taxiförare vill slippa risken med fotgängare: 

- … alltså inte bara trafikanter utan även gående, folk som bor i 

området. Till exempel kollar man Möllevångstorget, där rör sig 

mycket folk, Gustav Adolfs torg. Jämför man med något annat torg där 

det är folktomt överallt, det är väl det som ska avgöra 

hastighetsgränser, tycker jag. 

 

Taxiförarnas arbetssituation 

Flera av deltagarna menar att det överlag är rörigt att köra taxi i Malmö. En förare anser 

att det till och med är jätterörigt. Anledningen är att det är så trångt med alla vägarbeten 

och ombyggnader som finns ”överallt”. Vissa breda gator byggs om till smalare, vilket 

någon anser gör det trångt. Vidare anses vägguppen besvärliga och skadar både kroppen 

och bilen. Detta oavsett hur sakta man kör över dem, enligt några personer. Guppens 

berättigande tas upp i följande citat: 

- Dom behöver vi inte nu, när vi ska köra 40, anser jag. 

 

Några av deltagarna sa att de försöker slippa guppen genom att köra omvägar. Detta 

fungerar när man inte har en kund i bilen. Huruvida man härmed eventuellt kompen-

serar med ökad hastighet framkom inte i diskussionen.  

En taxiförare anser att stressen är den samma som innan hastighetsförändringen. Några 

andra tyckte att det blivit lite värre eftersom man måste passa tider och har svårt att 

hinna fram när man inte får köra fortare än 40 km/h. En person ger ett exempel på när 

man kör mellan två punkter och hur man då måste köra för fort på vissa sträckor med 

anledning av den nya sänkta hastigheten:  

- Tar man det lugnt på 40 till exempel så vet man, jag har förlorat 

jobbet. Då får man köra snabbare på 50,70, 110 och då kanske det 

händer att man blir stressad och alla andra likadant. Vi kör i alla fall 
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bilar som är loggade. Jag försöker i alla fall att hålla hastigheterna… 

Folk stressar, kanske inte så mycket i 40, men man vill ta tillbaka den 

tiden och köra ikapp där det är högre hastighet. 

 

En taxiförare menar att de alltid måste köra lite fortare än vad hastighetsgränsen 

medger. Ytterligare en annan fyller i att det beror på att deras tider (som de måste passa) 

inte har blivit ändrade bara för att det har blivit en sänkning till 40 km/h. Av några 

förare upplevs det att kunden blir missnöjd när de inte kommer fram i tid och det kan 

leda till att kunden väljer ett annat taxibolag.  

Taxiförarna tror att passagerarna upplever situationen med trafiksäkerhet och framkom-

lighet ungefär som de själva gör. Någon förare säger att det händer att det blir ”skäll för 

att man kör för fort”, men inte ofta. En annan förare har aldrig blivit utskälld för att ha 

kört för fort: 

- Jag har ännu aldrig blivit utskälld för att jag kör för fort. Jag kör 

konstant 20 km för fort där det går och göra det. 

 

En man påpekar att det är enskilda förare det handlar om som kör väldigt mycket för 

fort. 

 

Synen på andra trafikantgrupper 

Taxiförarna upplever att fotgängare och cyklister går och cyklar rakt ut i gatan. En 

kvinna är förundrad över att det inte händer mycket mer olyckor än vad det faktiskt gör. 

En person uttrycker att fotgängare är nonchalanta och att alla måste ta sitt ansvar i 

trafiken. Det diskuteras huruvida det händer fler olyckor sedan den nya lagen vid 

övergångsställen infördes. En person uttrycker att många fotgängare har för sig att de 

inte bara är på övergångsställen de har företräde utan att de kan gå över var som helst: 

- Det är ibland jättefarligt för oss när dom kommer in mot trafiken. Dom 

går, man ser att han ska gå på övergångsstället och så går han mitt på 

gatan utan att han bryr sig om trafiken. 

 

Överhuvudtaget är det svårt vid övergångsställen och det känns farligt när man inte vet 

hur fotgängaren kommer att bete sig: 

- Det är folk som står och väntar. Man kör i 40 och det är 20–30 meter 

till övergångsstället. Folk står och väntar, för man vet att här kör de 

fort. Alltså, det hjälper inte med det här lilla guppet innan. Dom 

[fotgängarna] har ju fått informationen in i sitt huvud att invänta. 

 

Några av deltagarna uttrycker att fotgängarna gott kan vänta när de ser att en bil 

kommer och menar att det fungerade bättre innan. Att hastighetsgränsen nu är 40 km/h i 

stället för 50 km/h spelar inte så stor roll enligt en kvinna: 

- Jo, men det spelar ingen roll, för har jag fem meter kvar kan jag inte 

stoppa oavsett om jag håller 40 eller 50 [km/h]. 

 

Taxiförarna tror att framkomligheten för de oskyddade trafikanterna är som tidigare, 

eftersom fotgängare ändå bara går som de vill utan att se sig för. 
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Vid långsammare hastigheter tror taxiförarna att fotgängare invaggas i en tro att det inte 

är någon fara. Förarna tror inte att det blir färre olyckor för att man har sänkt till 

40 km/h: 

- Speciellt farligt tycker flera att det är på platser där mycket barn rör 

sig.  

 

Framtidsperspektiv – olika åtgärder 

En man undrar varför man har fokuserat på att förändra från 50 till 40 km/h inne i stan 

när fler allvarliga olyckor händer på gator med högre hastigheter. I stället bör andra 

åtgärder användas inne i stan, t.ex. sådana som gör att man inte bara kan springa rakt ut. 

Pesonen anser att det finns en tilltro på sådana åtgärder och hävdar att man lyckats 

bättre med dessa i andra städer:  

- Det finns jättemycket åtgärder man kan göra. Det är bara att se på 

jättestora städer i Europa och dom har inte samma problem. 

 

Det är viktigt att alla förstår att det är ett delat ansvar. Nu upplever en av förarna att allt 

ansvar ligger på bilisten. 

För att komma till rätta med att bilister kör för fort så pratar en förare om att man kan 

kontrollera att man håller hastighetsgränsen genom system som finns inbyggda i bilen. 

Har man kört för fort får man böter eller blir av med körkortet och föraren kommenterar 

detta med följande citat:  

- Yrkestrafikanter, de skulle i alla fall sköta sig. Det blir lite sämre för 

oss, men det blir bättre för alla i längden. 

 

En förare pratar om olika vägvisningssystem som skulle kunna underlätta för taxiförare 

genom att i realtid meddela var det är bra framkomlighet. En annan konstaterar dock att 

det kräver väldigt mycket personal som sköter denna informationshantering. Till viss 

del finns redan denna typ av information menar deltagarna, men inte tillräckligt.  

Deltagarna önskar att det blir mindre trafik i Malmö och därmed bättre förutsättningar 

för förarna. På vissa gator upplevs det att det har blivit mindre trafik tack vare enkel-

riktningar eller att man bara tillåter viss trafik. Detta upplevs som positivt av förarna. 

Sänkta hastighetsgränser kommer inte upp som någon lösning på de problem som man 

upplever i trafiken som taxiförare. 

 

3.2.4 Sammanfattning - tätort  
I tätort är såväl de oskyddade trafikanterna som bussförarna övervägande positiva till 

förändringen. Taxiförarna är dock mer negativa. Oskyddade trafikanter och bussförare 

anser att det är bra med 40 km/h och att denna hastighet är logisk i det området. De 

upplever inte heller att förändringen begränsar deras framkomlighet. Ett problem som 

lyfts i båda dessa grupper är bilisternas bristande respekt för hastighetsgränsen. 

Taxiförarna är negativa till det nya 40-området. De tror beslutet är taget av politiker 

som hade dålig kunskap om miljön. Vidare är framkomlighet ett problem för både 

taxiförarna och för bussförarna. Taxiförarna anser även att 40-gränsen bidrar till ökad 

stress, eftersom förlorad tid måste köras igen. För bussförarna är det andra orsaker än de 

nya hastighetsgränserna som orsakar en stressig arbetssituation, t.ex. dålig framkom-
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lighet. Att bussförarna inte kände samma stress som taxiförarna kan eventuellt förklaras 

med att bussförarna oavsett hastighetssäkningen inte kan köra speciellt fort eftersom de 

ofta måste stanna. 
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4 Diskussion  
I följande kapitel diskuteras och jämförs inledningsvis resultaten från fokusgrupper som 

ingått i studien. Därefter sker en metoddiskussion, följt av slutsatser och förslag på 

åtgärder. 

 

4.1 Jämförelser mellan grupper 
Oskyddade trafikanter på landsbygd respektive i tätort 

Det mest naturliga resultatet borde vara att oskyddade trafikanter välkomnar en 

sänkning av hastighetsgränsen medan höjningar anses som mindre lämpliga. En sådan 

ensidig bild framkommer dock inte i resultaten. I fokusgrupperna på landsbygden 

påtalas egentligen inte något negativt om att hastighetsgränsen sänks då man uttalar sig 

om t.ex. fotgängares situation, speciellt gällande barn och ungdomar och deras säkerhet. 

Men när man istället uttalar sig så som bilförare framkommer mer negativa synpunkter 

på den sänkta hastigheten. I detta fall märks ett ambivalent förhållningssätt. Fotgäng-

arna i tätorten, där man arbetat med att göra ett helt område till 40 km/h, är i stort sett 

bara positiva till denna förändring. I båda gruppdiskussionerna gällande oskyddade 

trafikanter har man dock synpunkter på att bilisterna inte håller hastighetsgränsen, 

oavsett gällande hastighet.  

Känslan är inte entydig av hur det har blivit sedan införandet av sänkta hastighets-

gränser. Att diskussionerna med oskyddade trafikanter tar något olika form i de båda 

grupperna tätort kan förklaras med synen på logiken bakom hastighetsförändringarna. I 

Malmö upplevdes 40-området som logiskt medan de olika hastighetsförändringarna på 

den aktuella sträckan på landsbygd upplevdes som ologiska. En anledning till skillnaden 

mellan tätort och landsbygd kan även vara att man trots allt har en bättre anpassning till 

den nya gränsen i tätorten än på landsbygden, dvs. det är fler som kör i 40 km/h i 

tätorten än på landsbygden. Om denna anpassning blir bättre för att sänkningen är gjord 

i ett helt område, vilket innebär mindre ”plottrighet”, eller om den sämre anpassningen 

på landsbygd beror på att det är en genomfartsväg går dock inte att uttala sig om utifrån 

studiens resultat. 

Mycket av diskussionen bland oskyddade trafikanter på landsbygd uppehöll sig kring 

bilisternas beteende och hur man uppfattade hastighetsgränserna som bilist. Ur den 

synvinkeln är man negativ till sänkningar av hastighetsgränsen. Kanske är det så att det 

uppstår en ambivalens hos dessa personer mellan att både vara oskyddad trafikant och 

bilist, i egenskap av att vara boende längs med den aktuella sträckan.   

 

Boende på landsbygd 

Boende i närheten av en väg som har fått sänkt hastighetsgräns borde uppleva en positiv 

förändring (jfr resultat i Svensson, Hrelja & Summerton, 2010). Så var dock inte alltid 

fallet i den aktuella fokusgruppen med boende på landsbygd. I fokusgruppen var det ett 

flertal boende som inte uppskattade sänkningen till 40 km/h, eftersom det gav negativa 

effekter så som buller i samband med inbromsningar och accelerationer, köer och ännu 

sämre efterlevnad. Dessa negativa aspekter handlar inte uttalat om en ökad eller försäm-

rad trafiksäkerhet, utan om att åtgärden har skapat nya negativa förändringar i boende-

miljön. 

Åsikter om att det kan bli bättre för gående framkom inte direkt i fokusgrupperna, utan i 

stället diskuterade man mer kring att hastigheten i praktiken ändå inte har sänkts på den 
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aktuella sträckan, varför det nya systemet inte har någon positiv effekt. Det är viktigt i 

detta sammanhang att fundera på vad som egentligen har med de nya hastighetsgrän-

serna att göra och vad som har med dålig efterlevnad generellt att göra. Efterlevnaden 

av hastighetsgränsen tycks inte ha upplevts bra tidigare heller.  

 

Oskyddade trafikanter och boende på landsbygd 

Resultaten i de två fokusgrupperna på landsbygd är samstämmiga, säkerligen med 

anledning av att man ser sig som både boende och oskyddad trafikant. De två 

aspekterna smälter samman, eftersom man t.ex. talar om sig själv så som oskyddad 

trafikant i sin boendemiljö. Från diskussionen kan noteras att deltagarna anser att 

”andra” bilister är hänsynslösa och inte respekterar hastighetsgränserna. Samtidigt talar 

de om sitt eget beteende och att de vill hålla hastighetsgränserna, men att de tycker att 

det är svårt på grund av ”plottrigheten” och hastighetsgränser som de anser vara 

omotiverade.  

Ändrade hastighetsgränser väcker känslor. Deltagarna är kritiska till trafiken på sträckan 

och till trafikmiljön, och de anser inte att det har blivit bättre efter förändringen. Att 

öppna upp för ett positivt mottagande av åtgärder är inte lätt. En nyckel till framgång 

kan vara att öka berörda aktörers möjlighet till påverkan. I de båda grupperna uttrycktes 

t.ex. en önskan om delaktighet under besluts- och införandeprocessen.  

 

Yrkesförare i tätort 

För båda yrkesgrupperna har den nya hastighetsgränsen betydelse eftersom de befinner 

sig i denna trafikmiljö dagligen. Både taxiförare och bussförare tycker dock att trafiken 

fortfarande är besvärlig i form av att det är för mycket trafik. Vidare tycker de att 

privatbilister brister i förmåga att följa den nya hastighetsgränsen. Den nya hastigheten 

tycks inte heller ha hjälpt dessa båda yrkesgrupper när det gäller framkomligheten inom 

området. Flera taxiförare anser att andra bilister är dåliga på att följa hastighetsgränsen, 

men flera taxiförare säger också att de själva kör för fort, speciellt där de inte tycker att 

sänkningen är motiverad.  

Det är stor skillnad på taxiförarnas och bussförarnas syn på den sänkning till 40 km/h 

som har gjorts i Malmö. Detta beror sannolikt på deras olika arbetssituation där 

bussförarna inte berörs av en sänkning från 50 km/h till 40 km/h eftersom de ändå inte 

kan köra fortare än så inom det avgränsade området. Det stora samtalsämnet och 

problemet för bussförarna är framkomligheten allmänt. Det är detta som stressar dem, 

men det är även detta som är argumentet för att den ändrade gränsen inte har någon 

större betydelse för dem som bussförare. De noterar att turlistan inte har anpassats till de 

nya gränserna, men konstaterar samtidigt att det är köerna som avgör och att det i 

realiteten inte har påverkat dem att gränsen ändrats eftersom de sällan kör fortare än 

40 km/h. De upplever inte generellt att hastigheterna har blivit lägre i stan, utan påpekar 

att bilister inte verkar hålla hastighetsgränsen. Taxiförarna är till skillnad från de 

oskyddade trafikanterna och bussförarna mer negativa till hastighetssänkningen i 

tätorten. Att tvingas köra sakta är irriterande hos förarna. De känner sig begränsade och 

stressade över att inte kunna köra fortare än 40 km/h. Enligt förarna kan detta resultera i 

att de kör ännu fortare när 40-sträckan upphör, för att hinna ifatt. Möjligen kan detta 

också vara ett uttryck för att de som yrkesförare själva vill bestämma i vilken hastighet 

de skall köra. Frågan är om detta har med det nya hastighetssystemet som sådant att 

göra eller snarare att hastighetsgränsen helt enkelt har sänkts. Det ska även noteras att 
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en stor del av diskussionen inte handlar om hastighetsgränsen utan om annat i trafik-

miljön (ombyggnad, trängsel, gupp, övergångsställen). Taxiförarna ger också uttryck för 

att vara ”experter”, eftersom de kör mycket och därmed vet hur det ska vara för att det 

ska fungera. 

Taxiförarnas krav på att själva få välja hastighet är inte en önskvärd tanke. En åtgärd 

som kan tänkas ge positiva resultat är utbildning av taxiförare för att allmänt ge dem en 

ökad förståelse av konsekvensen av att köra för fort. 

 

Bristande logik 

Frustrationen över att man inte riktigt förstår varför en viss hastighetsgräns har valts 

tycks ha stor betydelse för hur man ser på förändringen i stort. I alla gruppdiskussioner 

framkommer kommentarer kring att det svårt att förstå varför en viss gräns gäller på en 

sträcka, men inte på en annan. Taxiförare menar t.ex. att de som sätter hastighetsgrän-

serna nog aldrig är ute i trafiken och därför inte förstår hur den fungerar. Ett system som 

enligt systemutformarna skulle utformas så att det blev självförklarande upplevs av flera 

olika trafikantgrupper som ett system som är svårt att förstå och svårt att följa, bl.a. för 

att man inte vet vilken gräns som gäller. Om logiken bakom ändringarna är svår att 

förstå så förstärks förvirringen ytterligare om det inte finns en tydlighet om vad som 

gäller, t.ex. genom skyltning. 

Frågan är varför logiken bakom ändringarna är svår att förstå. Är den förmedlade 

informationen om vad som ligger till grund för ändrade hastighetsgränser bristfällig? 

Hur ska man i så fall kunna förmedla denna information på ett bättre sätt? En synpunkt 

som kom fram i alla fokusgrupper var att systemet med de nya hastighetsgränserna ofta 

är plottrigt rent allmänt och inte specifikt för de områden/sträckor som var i fokus i 

diskussionerna.  

En fråga som uppkommer är varför trafikanter uppfattar systemet rörigt när system-

hållaren tänkte sig att det skulle bli ett enkelt system. Sammantaget tycks det som att 

trafikanter dels uppfattar att hastighetsgränsen varierar för ofta, dels att det upplevs som 

att det kan vara olika hastighetsgräns på sträckor som i trafikanternas ögon är lika.  

Generellt kan sägas att flera trafikantkategorier inte upplever att de nya gränserna 

efterlevs i de områden som fokusgrupperna handlade om. Frågan är dock om de 

efterlevs sämre idag jämfört med hur det var med de tidigare hastighetsgränserna. Som 

bilist upplever man att det är för många gränser att hålla reda på samt att det inte är 

självförklarande. Det är svårt att se några tydliga positiva effekter av det nya hastighets-

systemet och därmed har trafikanterna lättare för att kritisera. Som bilist tycker man 

kanske inte att man får tillräcklig återkoppling på att följa hastighetsgränsen, dvs. man 

ser varken fördelarna som fotgängare kan få av sänkta hastighetsgränser eller en 

trafiksituation som totalt sett blir bättre. Taxiförarna menar att de blir stressade av den 

sänkta hastighetsgränsen. Taxiförarna motsäger sig inte höjningar av hastighetsgräns, 

tvärtom så upplevs det som positivt. Fotgängare däremot upplever det som negativt. 

Okunskap och oförståelse varför vissa hastighetsgränser bör gälla är ganska slående 

bland vissa trafikanter, så som taxiförare och bilförare. Bilförare har fått komma till tals 

som boende längs en väg med förändrad hastighet och som boende tycks man överlag 

vara mer negativt än positivt inställd till sänkt hastighet. Bland taxiförare har man 

synsättet att det inte spelar så stor roll för trafiksäkerheten om gränsen är 40 eller 

50 km/h.  
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Att beslut om vilken hastighetsgräns som ska gälla har fattats utifrån de kriterier som 

experter på området har arbetat fram tycks inte vara en självklarhet för alla trafikanter. 

En ökad förståelse för detta skulle kunna öka acceptansen för det nya hastighetssystemet 

och göra fler positivt inställda till det. Då skulle sannolikt regelefterlevnaden öka och 

därmed syftet med hela det nya hastighetsgränssystemet, dvs. att sänka olycks- och 

dödstalen i trafiken, bättre kunna uppnås. Frågan är bara hur denna kunskap och för-

ståelse ska kunna förmedlas på ett effektivt sätt och inte bara utgöra en engångsin-

formation från systemutformaren till allmänheten. Det bästa hade varit om lösningar i 

trafikmiljön på ett tydligt sätt direkt förmedlat denna information. 

 

4.2 Metoddiskussion 
Diskussionerna tenderade att handla om andra områden än det nya hastighetsgräns-

systemet, t.ex. trängsel, problemen med att bilister rent allmänt inte håller hastighets-

gränsen samt fördelar och nackdelar med olika typer av hastighetsdämpande åtgärder. 

Detta kan tyda på att det egentligen är annat än just det nya hastighetssystemet som 

sådant som man har synpunkter på. Då diskussionerna i fokusgrupperna analyserades 

var det aspekter kring det nya hastighetssystemet som stod i fokus, men samtidigt har 

andra närliggande problem beaktats, för att ge en ram till det som framfördes om det 

nya hastighetssystemet. 

 

4.3 Slutsatser 
Det är svårt att uttyda om det är skillnader mellan landsbygd och tätort, men det är 

skillnader i åsikter mellan olika trafikantgrupper, vilket speglas av nedanstående:  

 Fotgängare tycker visserligen att det är bra med lägre hastighetsgränser, men 

upplever inte att de efterlevs, varken i tätort eller på landsbygd. Efterlevnaden 

tycks dock vara något bättre i tätorten, vilket eventuellt kan bero på att man där 

arbetat med ett område och inte bara med en sträcka och att det finns annat i 

miljön som gör det svårt att köra fort. Sänkt hastighet i en stadskärna ses nog 

även som mer relevant än en genomfartsled som den aktuella sträckan på 

landsbygden utgör.  

 När bilförare uttalar sig så tycker de ofta att sänkt hastighet är en dålig åtgärd, 

bl.a. nämner man vikten av att följa trafikreglerna.  

 Boende på landsbygden tänker på sin egen bilkörning mer än hur det är att vara 

fotgängare och menar då att sänkningarna inte lett till något positivt.  

 Taxiförare är inte positiva till den nya sänkta hastighetsgränsen i tätorten, 

eftersom de känner sig stressade av att köra långsammare. De tycker inte heller 

att sänkningen hjälpt till att göra trafikmiljön bättre.  

 Bussförare är mer positiva, troligen eftersom de inte känner sig påverkade av 

den. Däremot upplevde de att andra trafikanter är påverkade så till vida att de 

måste köra långsammare, vilket kan ge ett lugnare tempo. 

 Det nya systemet upplevs av fokusgrupperna på landsbygd som plottrigt och 

man menar att det är svårt att komma ihåg vilken gräns som gäller.  

 Resultaten pekar på en oförståelse för varför en viss hastighet är satt på en 

sträcka, men inte på en annan, eller varför samma typ av väg har olika 

hastighetsgräns. 
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 Effekterna av det nya hastighetssystemet tycks inte ha slagit igenom, speciellt 

inte på landsbygd, dvs. boende i området tycker inte att det har blivit en lägre 

hastighet. Möjligen är det därför en mer negativ än positiv syn på det nya 

hastighetsgränssystemet framkommer. 

 

4.4 Åtgärder 
Åsikterna om det nya hastighetsgränssystemet är av lite olika karaktär, men överlag kan 

man konstatera att det är en ganska negativ bild som framkommer. Det beror på olika 

saker, så som att man upplever en otydlighet i hur hastighetsgränser har satts, att det 

känns ologiskt och att man inte upplever att bilister följer de nya gränserna. Därför 

behövs ett antal åtgärder för att förbättra trafikanternas inställning till de nya hastighets-

gränserna. Förslag på tänkbara åtgärder ges nedan. 

 

Fortsätt informera, men mer platsspecifikt 

Det är viktigt att förändringar går att motivera samt att medborgarna kan se en logik i 

det som förändras. Informationen vid sådana här stora förändringar bör därför vara mer 

riktad till olika platser än vad den har varit och vara mer förklarande gällande bakgrund 

och vilka positiva effekter man kan förvänta sig. Information kan även ges i efterhand 

och bör då innehålla mer förklaringar till hur man bestämmer hastighetsgränser och vad 

man tror att dessa ska leda till. Vissa grupper inom näringslivet föreslås få mer riktad 

information. Till exempel visade den genomförda studien att taxiförare inte ställde sig 

positiva till det som skett i Malmö och en åtgärd kan vara en ökad grad av dialog om 

hur man har tänkt och hur det också kan vara till fördel för den aktuella gruppen. Här 

kan det handla om fysiska möten där man diskuterar hastigheter och hastighetsföränd-

ringar med specifika identifierade grupper. Det är viktigt att tjänstemän och besluts-

fattare blir synliga i informationen mot vissa grupper. 

Mer generellt handlar det också om att den information som sprids tydligt ska visa på 

vilka fördelar man kan uppnå i trafiksystemet med förändrade hastighetsgränser. I vilka 

lägen blir det förbättringar för bilisterna och i vilka blir det förbättringar för andra 

trafikantgrupper och hur kan man då indirekt själv få en nytta av det. Det är viktigt att 

sprida kunskap om varför förändringar görs och vilka positiva effekter man kan uppnå. 

 

Bättre skyltning 

I diskussionerna framkom att man saknade en tydligare skyltning gällande de nya 

hastighetsgränserna – man var osäker på vilken hastighet det var som gällde. Om en 

bättre skyltning kan innebära en bättre regelefterlevnad bör detta tas i beaktande inför 

framtida arbete.  

 

Se över ”plottrigheten” och justera 

Mycket av diskussionerna kretsade kring plottrigheten i det nya hastighetssystemet. 

Detta måste myndigheten se över och justera annars blir det svårt att bli framgångsrik 

när det gäller synen på och efterlevnaden av hastighetsgränserna. Sannolikt måste det 

till en helhetssyn i en ökad omfattning än vad man lyckats med i första skedet.  
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Logiken 

Man måste arbeta vidare med logiken i hastighetssystemet i form av att säkra upp att 

vägar av samma typ verkligen har samma hastighetsgräns och att det också upplevs av 

bilister att en och samma vägtyp har en viss hastighetsgräns. 

 

Kompletterande åtgärder 

Mycket av diskussionerna handlade om att bilister inte håller hastighetsgränsen. Det är 

inget nytt i sig, men det blir påtagligt när en hastighetsgräns sänkts och det inte upplevs 

bli någon skillnad i trafikmiljön. Det innebär att man tydligare måste bevaka efterlev-

naden med polis eller hastighetskamera under perioder eller att man fysiskt måste bygga 

bort möjligheten att köra över hastighetsgränsen.  

 

Uppföljande utvärdering 

En uppföljande utvärdering bör göras eftersom inlärning och anpassning tar tid. Det 

skulle vara av vikt att följa upp om trafikanterna har samma åsikter efter en längre tid 

med de nya hastighetsgränserna  
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Utkast fokusgruppsfrågor 
VÄLKOMNA TILL MÖTET OCH PRESENTATION AV DELTAGARNA… 

Namn  

 

 

Boende 

 

Allmänt 

Det har pågått ett arbete med att ändra hastighetsgränserna i Sverige; Vad känner ni till 

om detta arbete? 

- Visste ni om att detta arbete pågick innan ni uppmärksammade någon förändring i 

hastighetsgränserna? 

- Hur ser ni på att man nu kan använda 10-gradig skala jämfört med tidigare? 

- Tycker ni att hastighetsgränserna är självförklarande (lätt att förstå)? Konkreta exempel? 

- Finns det någon logik i hur hastighetsgränserna sätts? Konkreta exempel? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med det nya hastighetsgränssystemet? 

Aktuella sträckan 

Vad tycker ni om den nya hastighetsgränsen på sträckan mellan Horred-Björketorp? 

- Hur fick ni vetskap om att man arbetade med de nya hastighetsgränserna? 

- Hade ni velat få mer information innan hastighetsgränsförändringen genomförts? I så fall på 

vilket sätt? 

- Har ni uppmärksammat att det skett någon förändring i hastighetsgräns? Kan ni i så fall ge 

några konkreta exempel? Vilka? 

- Vad är fördelarna med den nya hastigheten på den här sträckan Varför? 

- Vad är nackdelen med den nya hastigheten på den här sträckan? Varför? 
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Boende 

Hur påverkar de nya hastighetsgränserna er som bor utmed RV41? 

- Kan ni beskriva den aktuella sträckan som har fått ändrad hastighetgräns? Hur var det innan 

och hur är det nu? 

- Hur upplever ni miljön efter införandet av de nya hastighetsgränserna? 

- Hur påverkar det säkerheten för er som boende längs med denna sträcka? 

- Hur känns det att korsa väg/gatorna (säkrare/mindre säkert)? (Bil, fotgängare) 

- Har oskyddade trafikanter ändrat beteende i och med hastighetsförändringen?  

- Varför tror ni att man har valt att sänka hastigheten på denna sträcka?  

- Hur känns det att promenera respektive färdas längs vägen (tryggare, säkrare)? 

- Hur upplever ni att trafikantmiljön förändrats längs gator med ny hastighetsgräns? 

o Är det trevligare? 

o Lugnare? 

o Tystare? 

o Mindre buller från trafiken 

 

- Kör bil/promenerar/cyklar/joggar/rider du mer efter förändringen? 

- Hur upplever ni att barnens rörelsefrihet har påverkats efter hastighetsförändringen? 

- Finns det busshållsplatser för skolskjuts på vägen? Hur fungerar i så fall detta idag, jämfört 

med innan (vägen till och från buss)? 

Bilisternas efterlevnad 

Hur anser du att bilister följer hastighetsgränserna nu? 

 

       -      Varför tror du att bilister följer/inte följer hastighetsgränserna? 

Hur upplever du att bilister beter sig vid övergångsställen nu jämfört med tidigare 

(lämnar företräde, saktar in tidigare) (Varför tror du att de beter sig så?) 

- När du korsar väg/gata (Varför tror du att de följer/inte följer hastighetsgränserna?) 

 

Framtidsperspektiv 

Vad tror du att de nya hastighetsgränserna leder till för oskyddade trafikanter? 

- Blir det attraktivare att vara ute som fotgängare? Varför? Varför inte? Vad tror ni? 

- Kommer fler att börja köra bil/promenera/cykla/jogga/rida? 

- Några erfarenheter som inte vi tagit upp som ni vill berätta om ? 

 

TACK FÖR ATT NI VILLE DELTA I FOKUSGRUPPEN 
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Utkast fokusgruppsfrågor 
VÄLKOMNA TILL MÖTET OCH PRESENTATION AV DELTAGARNA… 

Namn  

 

 

Hur är det att promenera på landsvägen i din närmiljö (Oskyddade trafikanter) – 

fotgängare, cyklister m.m. 

 

Det har pågått ett arbete med att ändra hastighetsgränserna i Sverige; Vad känner ni till 

om detta arbete? 

 

Allmänt 

Det har pågått ett arbete med att ändra hastighetsgränserna i Sverige; Vad känner ni till 

om detta arbete? 

- Visste ni om att detta arbete pågick innan ni uppmärksammade någon förändring i 

hastighetsgränserna? 

- Hur ser ni på att man nu kan använda 10-gradig skala jämfört med tidigare? 

- Tycker ni att hastighetsgränserna är självförklarande (lätt att förstå)? Konkreta exempel? 

- Finns det någon logik i hur hastighetsgränserna sätts? Konkreta exempel? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med det nya hastighetsgränssystemet? 

Aktuella sträckan 

Vad tycker ni om den nya hastighetsgränsen på sträckan Horred-Björketorp? 

- Hur fick ni vetskap om att man arbetade med de nya hastighetsgränserna på den aktuella 

sträckan? 

- Hade ni velat få mer information innan hastighetsförändringen genomförts? I så fall på vilket 

sätt? 

- Hur tänker ni kring er delaktighet i processen och införandet av den nya hastighetsgränsen?  

- Vilka är fördelarna med den nya hastighetsgränsen på den här sträckan  

- Vilka är nackdelen med den nya hastighetsgränsen på den här sträckan?  
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Oskyddad trafikant 

Hur påverkar de nya hastighetsgränserna er som oskyddade trafikanter? 

- Kan ni beskriva den aktuella sträckan som har fått ändrad hastighet? Hur var det innan och 

hur är det nu? 

- Hur upplever ni miljön efter införandet av de nya hastigheterna ? 

o Är det trevligare? 

o Lugnare? 

o Tystare? 

o Hur känns det att korsa vägen (säkrare/mindre säkert)? 

o Hur känns det att promenera längs vägen (tryggare/säkrare)? 

o Hur upplever ni att fotgängarmiljön förändrats längs vägen med ny hastighetsgräns? 

o Varför tror ni att man har valt att sänka hastigheten på denna sträcka? 

o Promenerar/cyklar/joggar/rider du mer efter förändringen? 

o Hur tänker ni när det gäller barnens rörelsefrihet efter hastighetsförändringen? 

o Finns det busshållplatser för skolskjuts på vägen? Hur fungerar i så fall detta idag, 

jämfört med innan (vägen till och från busshållplats) 

Bilisternas efterlevnad 

Hur anser du att bilister följer hastighetsgränserna nu? 

 

- Varför tror ni att bilister följer/inte följer hastighetsgränserna? 

- Hur upplever ni att bilister beter sig vid övergångsställen nu jämfört med tidigare (lämnar 

företräde, saktar in tidigare) 

- Varför tror ni att de beter sig så? 

- När ni korsar väg/gata (varför tror ni att de följer/inte följer hastighetsgränserna?) 

Framtidsperspektiv 

Vad tror du att de nya hastighetsgränserna leder till för fotgängare? 

- Blir det attraktivare att vara ute som fotgängare? Varför? Varför inte? Vad tror ni? 

- Kommer fler att börja promenera/cykla/jogga/rida? 

- Några erfarenheter som inte vi tagit upp som ni vill berätta om? 

 

TACK FÖR ATT NI VILLE DELTA I FOKUSGRUPPEN 
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Utkast fokusgruppsfrågor 
VÄLKOMNA TILL MÖTET OCH PRESENTATION AV DELTAGARNA… 

Namn  

Vilka linjer kör du/var kör du? 

Hur länge har du arbetet som bussförare? 

 

Hur är det att köra buss i Malmö? 

 

SOM NI VET ÄR VI HÄR FÖR ATT DISKUTERA DE NYA HASTIGHETSGRÄNSERNA UTIFRÅN DIN 

YRKESROLL SOM BUSSCHAUFFÖR 

Det har pågått ett arbete med att ändra hastighetsgränserna i Sverige; Vad känner ni till 

om detta arbete och vad tycker ni om de nya hastighetsgränserna? 

- Visste ni om att detta arbete pågick innan ni uppmärksammade någon förändring? 

- Har ni uppmärksammat om det gjorts några hastighetsförändringar? 

- Har det skett många förändringar? Kan ni ge några konkret exempel? Vilka? 

- Hur fick ni information om att man arbetade med nya hastighetsgränser? 

- Hade ni velat veta mer i förväg? I så fall om vad och på vilket sätt? 

 

Hur upplever du att trafiken fungerar sedan de nya hastigheterna infördes? 

- Tempot? 

- Harmoni? Coolar ner sig? Kör om i mindre utsträckning? 

- Tryggare? 

- Stressen? 

 

Vad tycker ni om de nya hastighetsgränserna överlag? 

- Vad är fördelarna med det nya hastighetsgränssystemet?  
o (Relatera till de exempel som de gett ovan, ang förändringar, dvs vad man tycker om dessa) 

- Vad är nackdelarna med det nya hastighetsgränssystemet?  
o (Relatera till de exempel som de gett ovan, ang förändringar, dvs vad man tycker om dessa) 

- Hur ser ni på att man nu kan använda 10-gradig skala jämfört med tidigare? 

- Finns det någon logik i hur hastighetsgränserna sätts? Konkreta exempel? 

- Tycker ni att hastighetsgränserna är självförklarande? Konkreta exempel? 

- Vad är viktiga aspekter att beakta om hastighetsgränssystemet ska vara självförklarande? 

 

Hur tycker du det nya hastighetssystemet påverkar säkerheten? 

- Hur påverkar det din arbetssituation, säkerhetsmässigt? Stressigt? Lugnt? Tryggare? 

- Är det annorlunda som privatbilist? 
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- Hur tycker du det känns för egen del att köra 40 km/h i stället för 50 km/h när du tänker på 

säkerheten för; 

a. Dig själv i din yrkesroll? (Tidsschema) 

b. Privatbilist? (Barn i och omkring bilen) 

c. Andra bilister? 

d. Oskyddade trafikanter? 

 

Hur upplever du att de nya hastigheterna påverkar framkomligheten? 

a. För dig själv i din yrkesroll? (Tidsschema) 

b. För dig själv som privatbilist? (Barn i och omkring bilen) 

c. För andra bilister? 

d. För oskyddade trafikanter? 

- Hur påverkar det din arbetssituation? Smidigt att ta sig fram? 

 

 

Utifrån din roll som bussförare, hur tror du att passagerarna ser på säkerheten resp 

framkomligheten i och med den sänkta hastigheten?  

- Har du t.ex. fått några reaktioner, kan du i så fall ge exempel?  

- Leder de nya hastighetsgränserna till fler synpunkter från passagerarna jämfört med 

tidigare? 

- Hur bemöter du eventuella negativa reaktioner hos dina passagerare? 

 

I din roll som bussförare, har din arbetssituation förändrats i och med den sänkta 

hastigheten? 

- (t.ex. arga passagerare/lugnare passagerare? Stressigare/mindre stressigt? Nya 

tidsscheman?) 

 

Följer ni de nya hastighetsgränserna? 

- Tycker ni det är svårt att anpassa farten till de nya hastighetsgränserna? Varför är det så? 

- Hur är det på platser med sänkt hastighet; hur kör ni där? (ökad, sänkt eller oförändrad hastighet) 

- Hur är det på platser med höjd hastighet; hur kör ni där? (ökad, sänkt eller oförändrad hastighet) 

- Hur upplever du att andra bilister gör? Varför har de ett sådant beteende, tror du? 

- Händer det att du ändrar hastigheten på vägsträckor som inte har fått ny hastighetsgräns? 

- Har du ändrat din syn på/dina åsikter om de nya hastighetsgränserna, om du jämför hur du 

upplevde dem i början och hur du upplever dem nu? (T ex vana) 

- Hur bedömer du själv att du kör sedan det nya hastighetsgränssystemet infördes, så som 

yrkesförare? 

 

Vad tror du att de nya hastighetsgränserna överlag leder till? 

(Bättre efterlevnad, färre skadade, längre körtider eller inget alls, irritation, miljöaspekter) 
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Utkast fokusgruppsfrågor 
VÄLKOMNA TILL MÖTET OCH PRESENTATION AV DELTAGARNA… 

Namn  

Hur länge har du arbetet som taxiförare? 

 

Hur är det att köra taxi i Malmö? 

 

SOM NI VET ÄR VI HÄR FÖR ATT DISKUTERA DE NYA HASTIGHETSGRÄNSERNA UTIFRÅN DIN 

YRKESROLL SOM TAXICHAUFFÖR 

Det har pågått ett arbete med att ändra hastighetsgränserna i Sverige; Vad känner ni till 

om detta arbete och vad tycker ni om de nya hastighetsgränserna? 

- Visste ni om att detta arbete pågick innan ni uppmärksammade någon förändring? 

- Har ni uppmärksammat om det gjorts några hastighetsförändringar? 

- Har det skett många förändringar? Kan ni ge några konkret exempel? Vilka? 

- Hur fick ni information om att man arbetade med nya hastighetsgränser? 

- Hade ni velat veta mer i förväg? I så fall om vad och på vilket sätt? 

 

Hur upplever du att trafiken fungerar sedan de nya hastigheterna infördes? 

- Tempot? 

- Harmoni? Coolar ner sig? Kör om i mindre utsträckning? 

- Tryggare? 

- Stressen? 

 

Vad tycker ni om de nya hastighetsgränserna överlag? 

- Vad är fördelarna med det nya hastighetsgränssystemet?  
o (Relatera till de exempel som de gett ovan, ang förändringar, dvs vad man tycker om dessa) 

- Vad är nackdelarna med det nya hastighetsgränssystemet?  
o (Relatera till de exempel som de gett ovan, ang förändringar, dvs vad man tycker om dessa) 

- Hur ser ni på att man nu kan använda 10-gradig skala jämfört med tidigare? 

- Finns det någon logik i hur hastighetsgränserna sätts? Konkreta exempel? 

- Tycker ni att hastighetsgränserna är självförklarande? Konkreta exempel? 

- Vad är viktiga aspekter att beakta om hastighetsgränssystemet ska vara självförklarande? 

 

Hur tycker du det nya hastighetssystemet påverkar säkerheten? 

- Hur påverkar det din arbetssituation, säkerhetsmässigt? Stressigt? Lugnt? Tryggare? 

- Är det annorlunda som privatbilist? 
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- Hur tycker du det känns för egen del att köra 40 km/h i stället för 50 km/h när du tänker på 

säkerheten för; 

a. Dig själv i din yrkesroll? (Tidsschema) 

b. Privatbilist? (Barn i och omkring bilen) 

c. Andra bilister? 

d. Oskyddade trafikanter? 

 

Hur upplever du att de nya hastigheterna påverkar framkomligheten? 

a. För dig själv i din yrkesroll? (Tider att passa) 

b. För dig själv som privatbilist? (Barn i och omkring bilen) 

c. För andra bilister? 

d. För oskyddade trafikanter? 

- Hur påverkar det din arbetssituation? Smidigt att ta sig fram? 

 

 

Utifrån din roll som taxiförare, hur tror du att passagerarna ser på säkerheten resp 

framkomligheten i och med den sänkta hastigheten?  

- Har du t.ex. fått några reaktioner, kan du i så fall ge exempel?  

- Leder de nya hastighetsgränserna till fler synpunkter från passagerarna jämfört med 

tidigare? 

- Hur bemöter du eventuella negativa reaktioner hos dina passagerare? 

 

I din roll som taxiförare, har din arbetssituation förändrats i och med den sänkta 

hastigheten? 

- (t.ex. arga passagerare/lugnare passagerare? Stressigare/mindre stressigt? Nya 

tidsscheman?) 

 

Följer ni de nya hastighetsgränserna? 

- Tycker ni det är svårt att anpassa farten till de nya hastighetsgränserna? Varför är det så? 

- Hur är det på platser med sänkt hastighet; hur kör ni där? (ökad, sänkt eller oförändrad hastighet) 

- Hur är det på platser med höjd hastighet; hur kör ni där? (ökad, sänkt eller oförändrad hastighet) 

- Hur upplever du att andra bilister gör? Varför har de ett sådant beteende, tror du? 

- Händer det att du ändrar hastigheten på vägsträckor som inte har fått ny hastighetsgräns? 

- Har du ändrat din syn på/dina åsikter om de nya hastighetsgränserna, om du jämför hur du 

upplevde dem i början och hur du upplever dem nu? (T ex vana) 

- Hur bedömer du själv att du kör sedan det nya hastighetsgränssystemet infördes, så som 

yrkesförare? 

 

Vad tror du att de nya hastighetsgränserna överlag leder till? 

(Bättre efterlevnad, färre skadade, längre körtider eller inget alls, irritation, miljöaspekter) 



Bilaga 5 
Sid 1 (2) 

 

VTI rapport 697 

Utkast fokusgruppsfrågor 
VÄLKOMNA TILL MÖTET OCH PRESENTATION AV DELTAGARNA… 

Namn, var bor du (stadsdel/gata)  

Hur ofta man promenerar? 

Vilka andra färdmedel man använder 

Var rör du dig/vilka målpunkter? 

 

 

Hur är det att promenera i centrala Malmö? 

 

SOM NI SETT AV INBJUDAN ÄR VI HÄR FÖR ATT DISKUTERA DE NYA HASTIGHETSGRÄNSERNA 

Allmänt 

Det har pågått ett arbete med att ändra hastighetsgränserna i Sverige; Vad känner ni till 

om detta arbete och vad tycker ni om de nya hastighetsgränserna? 

- Visste ni om att detta arbete pågick innan ni uppmärksammade någon förändring? 

- Hur ser ni på att man nu kan använda 10-gradig skala jämfört med tidigare? 

- Finns det någon logik i hur hastighetsgränserna sätts? Konkreta exempel? 

- Tycker ni att hastighetsgränserna är självförklarande (lätt att förstå)? Konkreta exempel? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med det nya hastighetsgränssystemet? 

Aktuella sträckan 

Vad tycker ni om den nya hastighetsgränsen i de centrala delarna av Malmö? 

- Hur fick ni vetskap om att man arbetade med de nya hastighetsgränserna? 

- Hade ni velat få mer information innan hastighetsförändringen genomförts? I så fall på vilket 

sätt? 

- Har ni uppmärksammat några faktiska hastighetsförändringar? 

- Har det skett många förändringar? Kan ni ge några konkret exempel? Vilka? 

- Vad är fördelarna med den nya hastigheten i centrala Malmö? Varför? 

- Vad är nackdelen med den nya hastigheten på den här sträckan? Varför? 

 

Upplevelse som oskyddad trafikant 

Hur påverkar de nya hastighetsgränserna er som oskyddade trafikanter? 

- Kan ni beskriva det aktuella området som har fått ändrad hastighet? Hur var det innan och 

hur är det nu? 

- Hur upplever ni att de nya hastigheterna påverkar säkerheten för fotgängare, överlag? 

- Hur känns det att korsa gatorna (säkrare/mindre säkert)?  

- Varför tror ni att man har valt att sänka hastigheten inom detta område?  

- Hur känns det att promenera längs gatorna (tryggare, säkrare)? 
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- Hur upplever du att fotgängarmiljön förändrats längs gator med den nya hastighetsgräns? 

o Är det trevligare? 

o Lugnare? 

o Tystare? 

 

- Promenerar/cyklar/joggar du mer efter förändringen? 

- Hur upplever ni att barns rörelsefrihet har påverkats efter hastighetsförändringen? 

- Är det någon som åker buss? 

o Hur har fungerar det att stiga på och av i dag jämfört med tidigare 

 

Bilisternas efterlevnad 

Hur anser du att bilister följer hastighetsgränserna nu? 

 

- När du korsar väg/gata (Varför tror du att de följer/inte följer hastighetsgränserna?) 

- Hur upplever du att bilister beter sig vid övergångsställen nu jämfört med tidigare (lämnar 

företräde, saktar in tidigare)  

- Varför tror du att de beter sig så? 

- Varför tror du att bilister följer/inte följer hastighetsgränserna? 

 

Framtidsperspektiv 

Vad tror du att de nya hastighetsgränserna leder till för fotgängare? 

- Blir det attraktivare att vara ute som fotgängare? Varför? Varför inte? Vad tror ni? 

- Kommer fler att börja promenera/cykla/jogga? (Innebär det en ”falsk trygghet” att bilister 

kör långsammare)? 

- Några erfarenheter som inte vi tagit upp? 

 

TACK FÖR ATT NI VILLE DELTA I FOKUSGRUPPEN 
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