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Förord 
Föreliggande rapport är ett av flera delprojekt inom ramen för uppdraget ”Nya 
hastighetsgränser – Uppföljning 2008–2011” med Per Strömgren, Vägverket, som 
beställare. Projektledare för hela utvärderingsprojektet på VTI är Anna Vadeby. 
Föreliggande studie är en del som omfattar trafikanternas uppfattning via vägkants-
intervjuer. Den har varit möjlig att genomföra tack vare finansiering från Vägverket. Jag 
vill speciellt tacka Per Strömgren, Vägverket, som varit initiativtagare till utvärde-
ringen. Jag vill även tacka min medförfattare Helena Svensson, Vectura, som även varit 
med i arbetet med konstruktion av frågeunderlaget. Jag vill även tacka Helena 
Svensson, Vectura, Martin Ullberg, Vectura, och Beatrice Söderström, VTI, för deras 
medverkan vid insamlandet av data. Utan polisen i Kristianstad, Skara och Umeå hade 
denna studie inte kunnat genomföras. Tack för att ni utan tvekan har ställt upp och 
bidragit till att projektet kunnat genomföras. 
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Nya hastighetsgränser i Sverige – hur upplever bilisterna detta? 

av Anna Anund och Helena Svensson∗

VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Bilisterna tycker det är bra att Vägverket har ändrat hastigheten på vägar med 
såväl höjda som sänkta hastigheter. Resultatet baseras på vägkantsintervjuer vid 
sex valda sträckor i Skåne, Skara och Umeå-trakten. 

Det svenska hastighetsgränssystemet har i stort sett varit oförändrat sedan början av 
1970-talet. Nu pågår ett arbete på Vägverket med att se över och ändra hastighetsgräns-
systemet i Sverige. Föreliggande studie syftar till att belysa bilisternas syn på de hastig-
hetsförändringar som har gjorts inom ramen för etapp I, vilken omfattar hastighets-
gränser på det nationella stamvägnätet. Utvärderingen omfattar såväl höjningar som 
sänkningar av hastighetsgränsen. Den metod som använts är vägkantsintervjuer där 
polisen stoppat förbipasserande bilister som efter körkorts- och nykterhetskontroll har 
intervjuats angående deras syn på de nya hastighetsgränserna.  

Resultaten visar att trafikanterna kände till Vägverkets arbete med de nya hastighets-
gränserna (variationen mellan platser är 75 procent–94 procent). Det vanligaste svaret 
bland de tillfrågade vid de två platser där en höjning har skett (Brattby–E12 vid Umeå 
och Kålltorp–E20 vid Skara) var att den nya hastighetsgränsen var den bästa (61 procent 
respektive 70 procent). På de platser där hastigheten har sänkts (4 platser i utvärde-
ringen) var det vid två av platserna mer än 50 procent som ansåg att den nya hastigheten 
var den bästa. Vid de övriga två platserna var det 43 procent respektive 45 procent som 
ansåg att den nya hastighetsgränsen var den bästa. Detta tyder på att bilisterna, trots kort 
tid, till viss del accepterar de hastighetsgränser som införts. Trafikanterna trodde inte att 
en lägre hastighetsgräns ger en sämre framkomlighet. Det vanligaste svaret var att man 
trodde att framkomligheten är oförändrad även om hastighetsgränsen sänks. Det går inte 
att se några klara skillnader mellan mäns och kvinnors uppfattningar, förutom att 
kvinnor i större utsträckning än män anser att det är bra att Vägverket sänkt hastigheten. 
När det gäller skillnader i svar mellan olika åldersgruppers uppfattningar så kan det 
noteras att yngre i större utsträckning än äldre tror att allmänheten kommer att anpassa 
sin hastighet till de nya gränserna bättre än de gamla. 

 
 

                                                 
∗ Vectura AB 
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New speed limits in Sweden – How do motorists perceive this? 

by Anna Anund and Helena Svensson∗

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
The drivers think it is good that the Swedish National Road Administration has 
changed the speed limits at the roads. This holds true even for sections with speed 
reductions. The results are based on roadside interviews at six selected routes in 
southern Sweden, Skara and the region of Umeå. 

The Swedish speed limit system has basically remained unchanged since the early 
1970s. There is an ongoing job at SRA to review and amend the speed limit system in 
Sweden. This report is one of several sub-projects under the mission "New speed 
limits – Follow-up 2008–2011". The report aims to highlight the drivers’ view of the 
national speed limit changes that have been made under Phase I, concerning speed 
limits on the Swedish national road network. The evaluation includes both increases as 
decreases in the speed limits. The method used is roadside interview, where police 
stopped passing drivers for control of driving licenses and blood alcohol level. After the 
control the drivers were interviewed about their views on the new speed limits.  

The results show that the drivers were aware of SRA's work with the new speed limits 
and more than half of the drivers responded that safety is increased when the speed limit 
is lowered, but there were also many who believed that safety remains unchanged. 
Despite the short time since the change, the majority of the drivers seem to accept the 
new speed limits. The drivers did not believe that a lower speed limit will decrease the 
accessibility. There are no clear differences between men’s and women’s perceptions, in 
addition to that women more than men believe it is good that the SRA reduced the 
speed limits. Regarding differences in responses between the perceptions of different 
age groups it can be noted that younger more than older people believe that the public 
will adjust its speed to the new speed limits better than the old ones. 

                                                 
∗ Vectura AB 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en kort introduktion till Vägverkets arbete med nya hastighetsgränser 
och syftet med denna studie. Vidare beskrivs studiens avgränsningar. 

 
1.1 Bakgrund 
Det hastighetssystem som har funnits i Sverige har gällt sedan 1971 utanför tätbebyggt 
område och sedan 1955 inom tätbebyggt område. Sedan dess har mycket förändrats och 
en översyn av gällande hastighetsgränser på det svenska vägnätet behövde göras. I 
december 2004 gav regeringen Vägverket i uppdrag att ta fram en strategi för successiv 
anpassning av hastighetsgränserna till nollvisionens intension samt kraven på tillgäng-
lighet, god miljö, positiv regional utveckling och ett jämställt transportsystem1. 
Vägverkets utredningsarbete mynnade ut i fyra olika huvudpunkter: 

• hastighetsgränserna ska successivt prövas mot det transportpolitiska målet så att 
vägtransportsystemet hela tiden används effektivt 

• vägtransportplaneringen och besluten om hastighetsgränserna ska tydligare inte-
greras 

• hastighetsgränserna ska anpassas efter trafik-, väglags-, väder och siktförhåll-
anden, på sikt med kostnadseffektiva variabla hastighetsgränser 

• dialogen med trafikanter ska stärkas för att förbättra förståelse och respekt för 
hastighetsgränserna. 

I förslaget ingick även att trafikförordningen ändrades så att Vägverket skulle kunna 
föreskriva 80, 100 och 120 km/tim utöver dagens 90 och 110 km/tim. Med Vägverkets 
utredning och regeringspropositionen som utgångspunkt beslutade riksdagen2, bland 
annat att införa ett nytt mer flexibelt hastighetsgränssystem med möjlighet att använda 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120 km/tim som hastighetsgränser. 

 
Omprövning av hastighetsgränser 
Under 2008–2009 har det pågått och pågår ett arbete hos Vägverket att ompröva hastig-
hetsgränserna på alla vägar utanför tättbebyggt område. Detta kommer, när allt är klart, 
att innebära att ca 2 000 mil väg får nya hastighetsgränser. Hastighetsförändringarna 
sker i två etapper. Etapp 1 började hösten 2008 och omfattar ca 330 mil varav 100 mil 
höjningar och 230 mil sänkningar. Sänkningarna sker främst i region Mitt och Norr. I 
denna etapp har alla Europavägar och de största riksvägarna setts över. Etapp 2 påbörjas 
hösten 2009 och inkluderar alla andra statliga vägar utanför tätorter. 

Syftet med de nya hastighetsgränserna är framförallt att rädda liv. Hastighetsgränserna 
ska successivt anpassas efter hur säkra vägarna är och de nya hastighetsgränserna är 
tänkta att vara självförklarande och upplevas mer naturliga utifrån hur vägen ser ut 
jämfört med dagens hastighetsgränser. Om alla trafikanter respekterar hastighets-
gränserna kan, enligt Vägverkets beräkningar, nära 150 liv räddas varje år och dessutom 
minskas koldioxidutsläppen med cirka 700 000 ton, vilket är det samma som utsläpp 
från 240 000 personbilar varje år. 

                                                 
1 Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på vägarna, VV publikation 2005-100. 
2 Riksdagens protokoll 2006/07:112. 
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Hur bestäms vilken hastighetsgräns som ska gälla? 
Hastigheten är avgörande för trafiksäkerheten och med det nya systemet är tanken att 
det ska bli lättare att skilja på säkra och farliga vägar. Anledningen till beslutet att 
använda tiosteg i hastighetsgränssystemet var att det ger ett mer finstämt instrument för 
justeringar i hastighetsgränser. Inför förändringarna görs omfattande utredningsarbete 
för att den nya hastighetsgränsen ska stämma med vägens standard. Vilken hastighets-
gräns som ska gälla på respektive väg beror på faktorer som vägens standard, trafik-
täthet, olycksstatistik, buller, miljökvalitetsnormer och koldioxidutsläpp. Utifrån detta 
inventeras vägen. Dessutom undersöks om sträckan är viktig för pendlingstrafik och 
tung trafik. Utredningsarbetet genomförs på Vägverkets regionkontor. Förslagen går på 
remiss till andra aktörer så som regionförbund, kommuner och polisen m.fl. Därefter tar 
Vägverket det slutgiltiga beslutet om en förändring. (För mer information se 
http://www.vv.se/Trafiken/Hastighet/Hastighetsgranser/Nya-hastighetsgranser/). 

Det nya systemet ska leda till en tydligare koppling mellan vägens standard, hastighets-
gräns och säkerhet. Kriterier för vilken hastighetsgräns som ska gälla för olika typer av 
vägar har utarbetats, t.ex. kan vissa motorvägar få höjd hastighet till 120 km/tim. Det är 
motorvägar med mycket hög trafiksäkerhetsstandard och förhållandevis låga trafik-
flöden. Flertalet vägar med mitträcke (2+1-vägar, 2+2-vägar och 1+1-vägar) får hastig-
hetsgränsen 100 km/tim, vilket betyder både höjningar från 90 km/tim och sänkningar 
från 110 km/tim. Vägar som i dag har 90 km/tim och klassas som mindre säkra får 
hastigheten 80 km/tim. Det handlar om vägar som saknar mitträcke, har farligt sidoom-
råde, har låg linjeförings- och breddstandard. Vissa vägar som i dag har 70 km/tim och 
är viktiga för näringslivets transporter kommer att ses över och kan eventuellt få höjd 
hastighet till 80 km/tim och vissa mindre vägar som är viktiga för den regionala utveck-
lingen kan få 100 km/tim om de har lågt trafikflöde och risken därmed är låg för mötes-
olyckor.  

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. 

 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera bilisternas syn på de hastighets-
förändringar som har gjorts inom ramen för etapp I, både då hastighetsgränsen har höjts 
och sänkts. Detta utgör en del av arbetet med att utvärdera och redovisa effekten av de 
hastighetsgränsförändringar som sker som följd av det nya hastighetssystemet i Sverige. 

 
1.3 Avgränsningar 
Tre av Vägverkets sju regioner har ingått i studien. Dessa är Norr, Väst samt Skåne. 
Regionerna valdes för att överensstämma med de regioner som ingick i en parallell 
studie om nya hastighetsgränser och beslutsfattare. En ort i respektive region har valts 
ut och i närheten av denna ort har bilister på två platser intervjuats. I Norr och Väst har 
en plats med höjd hastighet och en plats med sänkt hastighet valts. I Skåne valdes två 
platser med sänkt hastighetsgräns. Valet är beroende av vilka hastighetsförändringar 
som gjorts samt var det är möjligt för polisen att stanna och vinka in bilister. Studien 
avser förhållanden utanför tätort. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod, vägkantsintervjuer, som har använts för att samla in 
data och de statistiska analyser som har gjorts. Kortfattade beskrivningar av de platser 
där data har samlats in ges också. 

 
2.1 Vägkantsintervjuer 
För att samla in data har vägkantsintervjuer genomförts. Dessa har kunnat genomföras 
med hjälp av trafikpolisen på respektive ort. Själva proceduren har varit sådan att 
trafikpolisen stoppar förare av personbilar och vinkar in dem för kontroll. Den typ av 
kontroll som genomfördes vid tillfällena för intervjuerna var körkorts-, nykterhets- samt 
fordonskontroll. Inga hastighetskontroller gjordes i samband med intervjuerna. När 
trafikpolisen genomfört sina kontroller erbjöds bilisten att delta i en intervju om de nya 
hastighetsgränserna. De allra flesta bilister ställde upp och svarade på frågorna. Ett fåtal 
(två till tre personer per plats) avstod från att delta, främst därför att de inte tyckte sig ha 
tid. Detta innebär att bortfallet är litet i relation till antalet tillfrågade. 

Intervjun bestod av 15 frågor och tog ca fem minuter att genomföra, se bilaga 7. 
Frågorna avsåg dels att fånga om trafikanterna var medvetna om gällande hastighet, dels 
vad de ansåg att det skulle vara för hastighetsgräns på vägen och varför. Vidare avsåg 
frågorna att besvara om Vägverkets arbete med en översyn av hastighetsgränserna var 
känt för trafikanterna. Svaren i samband med intervjuerna noterades på ett pappers-
formulär, kodades och analyserades sedan i statistikprogrammet SPSS. 

Insamlingen av data genomfördes under november månad 2008. Detta innebar att de 
nya hastighetsgränserna hade gällt i ungefär två månader när intervjuerna genomfördes. 
Tre intervjuare fanns på respektive plats och intervjuer genomfördes under en arbetsdag 
per plats. Effektiv tid per person på respektive plats var ungefär fem timmar. Intervju-
erna har skett under dagtid. 
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2.2 Platser för insamling av data 
Insamling av data har gjorts på sex olika platser, i region Norr vid Valsfäboda och 
Brattby, i region Väst vid Hol och Kålltorp samt i region Skåne vid Tollarp och 
Sandhusen, se figur 1. 

 
Region Mitt 

        
Region Väst    Region Skåne 
Figur 1  Kartorna visar var intervjuerna genomfördes. De svarta ringarna markerar 
platsen.(Kartmaterialet är hämtat från www.eniro.se.) 

 

Följande hastighetsförändringar har gjorts på de sträckor där data har samlats in. 
Kommun Plats Förändring Ny hastighet, 

km/tim 
Tidigare hastighet, 
km/tim 

Umeå Valsfäboda Sänkt 90 110 
Umeå Brattby Höjd 110 90 
Skara Hol Sänkt 80 90 
Skara Kålltorp Höjd 100 90 
Kristianstad Tollarp Sänkt 60 70 
Kristianstad Sandhusen Sänkt 80 90 

 

12 VTI rapport 670 



 

Valsfäboda–E4 
Hastighetsgränsen vid denna plats är sänkt från 110 km/tim till 90 km/tim. Vägen är en 
del av E4:an och kontrollplatsen som användes var en bussficka i norrgående riktning 
(se vänstra bilden). 
  

Figur 2  Valsfäboda–E4 – 90 tidigare 110 km/tim. 

 

Brattby–E12 
Brattby är förlagd utmed E12 och är en väg som är höjd från 90 km/tim till 110 km/tim. 
Denna plats har tidigare haft 90 km/tim under vintertid. Platsen för intervjuerna var vid 
en parkeringsficka i norrgående riktning. 
  

Figur 3  Brattby -110 tidigare 90 km/tim. 

 

Hol–E20 
Vid Hol är det 80 km/tim som är den nya hastigheten. Här har hastighetsgränsen sänkts 
från 90 km/tim. Vägen strax före intervjuplatsen är i en nedförsbacke, ner mot en 
bensinstation på höger sida. Platsen för kontrollerna var i slutet av backen, där infarten 
till bensinstationen är. Infarten är belägen till höger för södergående trafik (bild saknas). 

 

Kålltorp–E20 
Kålltorp är belägen utmed E20. Platsen är på högersida för södergående trafik. Vägen 
har tidigare haft 90 km/tim, men är nu höjd till 100 km/tim (bild saknas). 
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Tollarp–E22 
Hastighetsgränsen på vägen genom Tollarp var tidigare 70 km/tim, men blev ändrad till 
60 km/tim. Vägsträckan, en del av E22, går genom det lilla samhället Tollarp och längs 
vägen finns ett antal korsningar och utfarter. Det är företrädelsevis villor längs vägen 
men några affärsetableringar finns också. Vägen är enfilig i vardera riktningen med 
väggren och utan mitträcke. Längs sträckan kör både lokalbilister och bilister som 
pendlar mer eller mindre hela sträckan mellan Malmö och Kristianstad. Andelen tung 
trafik är liten. 

  
Figur 4  Väg E22, söderut (vänstra bilden) respektive norrut (högra bilden) genom Tollarp. 

 

Sandhusen–E22 
Väg E22 längs Sandhusen var tidigare 90 km/tim men blev ändrad till 80 km/tim. 
Vägen är en tvåfältsväg med vägren. Det finns inget mitträcke. På sträckan finns få 
utfarter och området omkring vägen är främst öppet landskap och skog. Söderut finns 
ett antal hus intill vägen. Längs sträckan kör både lokalbilister och bilister som pendlar 
utmed sträckan mellan Malmö och Kristianstad. Andelen tung trafik är liten. 

Figur 5  Väg E22 förbi Sandhusen, söderut (vänstra bilden) och norrut (högra bilden). 

 
2.3 Statistisk analys 
Till största delen redovisas resultaten deskriptivt. För resultaten uppdelade per ålders-
grupp uppstår problem med för få svar i vissa åldersgrupper och för vissa platser. I de 
fall det inte finns svarande överhuvudtaget återfinns 0 % för samtliga åldersgrupper och 
därmed ingen stapel i de figurer som redovisas med uppdelning på ålder. I vissa grupper 
bland de yngsta och de äldsta kan ett enskilt svar ge 100 %. Detta inträffar för flera 
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grupper och vi avstår från att tolka data vidare. Endast en enklare deskriptiv beskrivning 
har skett. 

I de fall analys har gjorts av data, t.ex. uppdelat för kön alternativt åldersgrupper, har 
Chi-två test använts med en signifikansnivå som motsvarar 5 %. Om färre än 5 svar i en 
grupp har erhållits har test inte skett. 

Motivet till att studera data uppdelat för män och kvinnor är att det är viktigt för 
Vägverket och andra myndigheter att betrakta och analysera, i detta fall, en förutsättning 
i vägtransportsystemet utifrån ett genusperspektiv. Det finns också en allmän bild av att 
kvinnors och mäns syn på bl.a. hastigheter och trafiksäkerhetsåtgärder är olika, vilket 
motiverar att göra jämförelser mellan grupperna. Detsamma gäller i viss mån för olika 
åldersgrupper. 

Samtliga bearbetningar har skett med hjälp av programvaran SPSS, version 15.0.  
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3 Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas resultatet från intervjuerna sammanlagt för platserna. 
Resultatet uppdelat för respektive plats återfinns i bilaga 1. Vidare sker en redovisning 
uppdelat på män och kvinnors svar, samt för olika åldersgrupper. För några valda 
aspekter som kan kopplas till om man är positiv eller negativ till de nya hastighets-
gränser så studeras resultaten lite närmare (se kapitel 3.11). 

 
3.1 Bakgrundsfaktorer 
Figur 6 visar hur många intervjuer som genomfördes på respektive plats. 
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Figur 6  Antalet intervjuer som är genomförda på respektive plats. Pilarna symboliserar de 
hastighetsförändringar som gjorts. 

 

Resultat från respektive ort visar att bakgrundsvariablerna bland bilisterna på respektive 
plats är förhållandevis lika. Andelen män (runt 60 procent) är högre än andelen kvinnor. 
Genomsnittlig ålder bland de svarande är cirka 50 år. De flesta bilister som passerar 
sträckorna kör mer än 1 500 mil om året och många kör de aktuella sträckorna ofta.  

 
3.2 Förarna vet vilken hastighetsgräns det är på vägen 
De flesta tillfrågade förare, vid samtliga platser, vet vilken hastighetsgräns som var den 
gällande (variation från plats till plats från 75 procent–95 procent). Vid tre av de sex 
platserna tycker majoriteten att detta var rätt hastighet för vägen. De vägar där majori-
teten inte håller med är samtliga vägar där det gjorts en sänkning av gränsen, se tabell 1. 
Om man studerar vad trafikanterna anser vara rätt hastighet så kan man se att det 
förarna vid 5 av de 6 platserna vill se är en höjning. Vid Brattby som har ändrats från 90 
till 110 km/tim så är det vanligast förekommande svaret bland de som inte anser att det 
är rätt hastighet nu, dvs. 110 km/tim, att rätt hastighet är 90 km/tim. 
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Tabell 1  Vilken hastighetsgräns gäller på vägen och vad borde det vara?  

Plats Tidigare  Nu 
 

Vet vilken 
hastighet  

som gäller 

Tycker det 
är rätt 

hastighet 

Av de som inte tycker 
det är rätt hastighet så 

är det vanligaste svaret:  

Valsfäboda 110 90 94 % 43 % Höjning  110 (49 %) 

Brattby 90 110 77 % 61 % Sänkning 90 (29 %) 

Hol 90  80 88 % 45 % Höjning  90 (49 %) 

Kålltorp 90 100 89 % 70 % Höjning 110 (21 %) 

Tollarp 70 60 95 % 59 % Höjning 70 (28 %) 

Sandhusen 90 80 75 % 44 % Höjning 90 (35 %) 

 
3.3 Förarna säger att de anpassat sig i linje med förändringen 
Förarnas uppgifter om hur de har anpassat sin fart med anledning av de nya hastig-
hetsgränserna visar att det vanligaste svaret (se i fet stil i tabell 2) är att man anpassat 
sig i linje med den nya hastighetsgränsen. På samtliga vägar, oavsett sänkningar eller 
höjningar, är det näst vanligaste alternativet ”oförändrat”. 

 
Tabell 2  Kör du fortare, saktare eller oförändrat sedan hastighetsgränsen ändrades? I fetstil är 
majoritetens svart markerat. 

Plats Tidigare  Nu Fortare 
% 

Saktare 
% 

Oförändrat 
% 

Vet ej 
% 

Valsfäboda 110 90 29 43 29 0 

Brattby 90 110 61 6 33 0 

Hol 90  80 0 75 25 0 

Kålltorp 90 100 51 2 46 0 

Tollarp 70 60 5 69 23 3 

Sandhusen 90 80 6 72 20 2 

 
3.4 Förarna säger att andra trafikanter anpassar sig sämre 
Förares uppfattning om hur andra trafikanter anpassat sin fart med anledning av de nya 
hastighetsgränserna skiljer sig något åt jämfört med vad man säger sig göra själv. När 
det gäller andra är man inte lika positivt inställd i termer av att förare t.ex. har sänkt 
farten på vägar där sänkning gjorts, se tabell 3. 
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Tabell 3  Kör andra trafikanter fortare, saktare eller oförändrat sedan hastighetsgränsen 
ändrades? I fetstil är majoritetens svar markerat. 

Plats Tidigare  Nu Fortare 
% 

Saktare 
% 

Oförändrat 
% 

Vet ej 
% 

Valsfäboda 110 90 39 21 32 7 

Brattby 90 110 56 9 24 11 

Hol 90  80 14 54 21 12 

Kålltorp 90 100 58 7 33 2 

Tollarp 70 60 25 23 39 13 

Sandhusen 90 80 29 28 31 12 

 
3.5 Majoriteten tror att framkomligheten blir oförändrad 
I tabell 4 visas att vid de flesta platser upplever majoriteten av förarna att framkomlig-
heten på vägen med de nya hastighetsgränserna kommer att vara oförändrad, detta 
oavsett höjning eller sänkning. Vid två platser anser förarna att framkomligheten ökar 
och dessa är sådana där höjningar skett (Brattby och Kålltorp). 

 
Tabell 4  Hur påverkar den nya hastigheten framkomligheten (möjligheten att ta sig fram i 
önskat tempo) på denna väg? I fetstil är majoritetssvaret markerat. 

Plats Tidigare  Nu Ökad 
% 

Minskad 
% 

Oförändrad 
% 

Vet ej 
% 

Valsfäboda 110 90 11 18 71  

Brattby 90 110 67 2 28 2 

Hol 90  80 11 14 68 7 

Kålltorp 90 100 58 7 33 2 

Tollarp 70 60 17 12 49 21 

Sandhusen 90 80 10 16 59 16 

 
3.6 Majoriteten tror att säkerheten ökar 
I tabell 5 visas att majoriteten av de tillfrågade förarna tror att säkerheten ökar på vägar 
med sänkningar. På vägar med höjningar är åsikterna vid en av platserna delad (Brattby) 
och vid en plats (Kålltorp) finns det en majoritet som tror den är oförändrad. 
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Tabell 5  Hur påverkar den nya hastigheten säkerheten på vägen? I fetstil är majoritetssvaret 
markerat. 

Plats Tidigare  Nu Ökad 
% 

Minskad 
% 

Oförändrad 
% 

Vet ej 
% 

Valsfäboda 110 90 57 7 32 4 

Brattby 90 110 31 29 31 9 

Hol 90  80 57 14 25 4 

Kålltorp 90 100 21 14 63 2 

Tollarp 70 60 51 7 29 13 

Sandhusen 90 80 56 2 32 10 

 
3.7 Majoriteten tycker det är bra att Vägverket ändrat hastigheten  
På samtliga platser svarar de flesta förare att de anser att det är bra att Vägverket har 
ändrat hastigheten på vägen. Detta gäller oavsett om det är en sänkning eller en höjning, 
se tabell 6. 

 
Tabell 6  Är det bra eller dåligt att Vägverket har förändrat hastigheten på den här 
vägsträckan? 

Plats Tidigare  Nu Bra 
% 

Dåligt 
% 

Vet ej 
% 

Valsfäboda 110 90 50 40 10 

Brattby 90 110 82 10 8 

Hol 90  80 66 18 16 

Kålltorp 90 100 95 1 4 

Tollarp 70 60 66 24 10 

Sandhusen 90 80 56 30 14 

 
3.8 Det är tveksamt de nya hastighetsgränserna följs bättre 
Om ändringen leder till att fler förare håller gällande hastighetsgräns är inte självklart, 
enligt förarna, se tabell 7. Vid tre av de sex platserna tror förarna inte det. Vid platserna 
Hol, Kålltorp och Sandhusen tror majoriteten att de nya gränserna kommer att följas 
bättre än de gamla. 
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Tabell 7  Tror du att allmänheten kommer att följa de nya hastighetsgränserna bättre än de 
gamla? 

Plats Tidigare  Nu Ja 
% 

Nej 
% 

Vet ej 
% 

Valsfäboda 110 90 22 69 10 

Brattby 90 110 40 49 11 

Hol 90  80 43 37 20 

Kålltorp 90 100 60 32 8 

Tollarp 70 60 39 44 17 

Sandhusen 90 80 46 35 19 

 
3.9 Skillnader mellan åldersgrupper 
De 344 intervjupersonerna delades in med avseende på fyra olika åldersgrupper: 
 
Åldersgrupp Antal svar 
18–24 år  18 personer 
25–44 år  139 personer 
45–64 år   136 personer 
65 och äldre  51 personer 

Vi vill betona att det är få personer i varje grupp, vilket gör det mycket osäkert att tolka 
resultaten ytterligare då de delas per plats. I figur 7 redovisas trafikanternas åsikter 
avseende om de nya gränserna kommer att hållas bättre eller sämre än de gamla upp-
delat för de olika åldersgrupperna. En tendens som kan anas är att de unga i större 
utsträckning än de som är äldre tror att trafikanterna kommer att följa de nya hastighets-
gränserna bättre än de gamla. Få svar i respektive åldersgrupp och per plats gör det svårt 
med djupare tolkning av data. 

 

Olika åldersgruppers syn på huruvida bilister kommer att följa de 
nya hastighetsgränserna bättre än de gamla
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Figur 7  Olika åldersgruppers syn på om de nya gränserna följs bättre än de gamla, uppdelat 
per plats. Pilarna symboliserar de hastighetsförändringar som gjorts. 

 

När de tillfrågade studeras uppdelat på ålder och huruvida de tyckte det var bra eller 
dåligt att Vägverket förändrat hastigheten på vägen, så är det svårt att finna ett entydigt 
mönster, se figur 8. En tendens som dock kan ses är att de unga i större utsträckning än 
de som är äldre tycker det var bra att hastigheten höjts på vägar där detta var fallet. På 
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vissa platser kan det även noteras att de yngre i mindre utsträckning jämfört med de 
äldre tycker det var bra att hastigheten sänkts på vägar där detta var aktuellt. 

Olika åldersgruppers syn på huruvida det var bra att Vägverket har förändrat hastighetsgränsen
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Figur 8  Olika åldersgruppers syn på huruvida det var bra att Vägverket har förändrat 
hastigheten. Pilarna symboliserar de hastighetsförändringar som gjorts. 

 
3.10 Skillnader mellan män och kvinnor 
På frågan om vilken hastighet man föredrar på respektive sträcka kan konstateras att på 
fyra platser föreslår männen högre hastigheter än kvinnorna. I Hol och Kålltorp tycks 
dock kvinnor och män föreslå samma hastighetsgräns. Där gränsen är höjd tycks män 
tycka att detta är en lämplig hastighet i större utsträckning än kvinnorna. Där hastighets-
gränsen är sänkt tycks kvinnor i större utsträckning tycka detta är en lämplig hastighet.  

Det är svårt att se något mönster när det gäller kvinnors och mäns syn på hur väl det nya 
hastighetssystemet kommer att efterlevas. På vissa platser var männen mer positiva till 
att det kommer att efterlevas och på andra platser var kvinnorna mer positiva. Det går 
inte heller att se något mönster som har att göra med om gränsen har höjts eller sänkts 
där intervjuerna har gjorts, se figur 9. 

Mäns och kvinnors syn på huruvida bilister kommer att följa de 
nya hastighetsgränserna bättre än de gamla
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Figur 9  Bilisternas syn på huruvida de nya hastighetsgränserna kommer att efterlevas bättre 
än de gamla, uppdelat per plats och på män och kvinnor. Pilarna symboliserar de 
hastighetsförändringar som gjorts. 

 

På frågan om hur de själva kör sedan införandet av nya gränser kan man konstatera att 
majoriteten, både bland män och bland kvinnor, sade att de har inrättat sig efter den nya 
hastighetsgränsen. På de två platser där gränsen har sänkts sade männen i lägre omfatt-
ning än kvinnorna att de har inrättat sig.  
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När det gäller synen på hur framkomligheten och säkerheten kommer att påverkas på 
respektive sträcka finns det skillnader mellan mäns och kvinnors svar. Det går dock inte 
att hitta några tydliga mönster generellt för platserna. När det gäller framkomlighet kan 
det konstateras att på de sträckor där hastigheten är höjd är det fler som tycker att fram-
komligheten ökar, jämfört med på sträckor där hastighetsgränsen är sänkt. Detta gäller 
både bland män och bland kvinnor. Synen på hur trafiksäkerheten förändras visas i 
figur 10. Inte heller här finns tydliga mönster.  
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Figur 10  Mäns och kvinnors syn på hur de nya hastighetsgränserna påverkar trafiksäkerheten 
på respektive sträcka. Pilarna symboliserar de hastighetsförändringar som gjorts. 

 

På frågan om det var bra eller dåligt att Vägverket ändrade hastighetsgränsen, tycks det 
för två platser (Valsfäboda och Tollarp) där hastighetsgränsen har sänkts, vara 
skillnader mellan mäns och kvinnors åsikter. På dessa platser är det fler kvinnor än män 
som tycker att det är bra att hastighetsgränsen har ändrats. På sträckor där hastighets-
gränsen är höjd tycker både män och kvinnor att detta har varit bra, se figur 11. 

Mäns och kvinnors syn på huruvida det var bra att Vägverket har förändrat hastighetsgränsen
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Figur 11  Mäns och kvinnors åsikt om det var bra eller dåligt att Vägverket ändrade 
hastighetsgränsen på respektive sträcka. Pilarna visar om vägen har fått en sänkning eller en 
höjning. 
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3.11 Positiva respektive negativa personbilsförare?  
I följande kapitel redovisas om det finns eller inte finns gemensamma åsikter med 
anledning av kön och ålder bland de som svarat, för frågor som berör om man tror att de 
nya hastighetsgränserna kommer att följas (efterlevas) bättre än de gamla, om man anser 
att det är bra eller dåligt att Vägverket har ändrat gränserna och om man tror de nya 
gränserna bidrar till/eller inte bidrar till en ökad säkerhet och framkomlighet. 

 
3.11.1 Vad skiljer de som tror man följer de nya gränserna bättre från dem 

som inte tror det? 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors svar avseende om de tror 
att de nya hastighetsgränserna (uppdelat för vägar med sänkning respektive höjning) 
kommer att följas bättre än de tidigare, tabell 8. (De som har svarat vet ej, ingår inte i 
analysen.) 

 
Tabell 8  Hastighetsefterlevnad med nya hastighetsgränser uppdelat på män och kvinnor. I 
tabellen redovisas antal svar. 

Sänkt eller höjd 
hastighetsgräns 

Tror du att allmänheten kommer att 
följa de nya hastighetsgränserna 

bättre än de gamla? 

   Ja Nej Total 

Sänkt Kön Man 52 58 110 

  Kvinna 16 30 46 

  Total 68 88 156 

Höjd Kön Man 34 29 63 

  Kvinna 14 12 26 

  Total 48 41 89 

 

Om samtliga svar studeras uppdelat på åldersgrupper och på vägar med sänkning 
respektive höjning (inklusive de yngre 18–24 år), så finns inte någon signifikant 
skillnad i svar avseende om förarna tror att nya hastighetsgränser leder till att fler håller 
dem eller inte håller dem. Detta bygger dock på väldigt få svar bland de yngsta (8 på 
vägar med sänkningar och 3 på vägar med höjningar). Om denna grupp utgår så kan 
man se att det finns en signifikant skillnad mellan åldersgruppernas svar. På vägar med 
sänkning tror de yngre (nu 25–44 år) i större utsträckning än de äldre (Chi-två=13.08; 
p<0.001) att allmänheten kommer att följa de nya hastighetsgränserna bättre än de 
gamla. För vägar med höjning ses ingen skillnad på motsvarande sätt då de yngsta 
svarande exkluderas. (De som har svarat vet ej, ingår inte i analysen.) 
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Tabell 9  Hastighetsefterlevnad med nya hastighetsgränser uppdelat på åldersgrupper. 
I tabellen redovisas antalet svar. 

Sänkt eller höjd hastighetsgräns Tror du att allmänheten kommer att följa de 
nya hastighetsgränserna bättre än de gamla? 

   Ja Nej Total 

Sänkt Åldersgrupper 65 år och äldre 7 25 32 

  64–45 år 22 40 62 

  44–25 år 34 24 58 

  24–18 år 6 2 8 

  Total 69 91 160 

Höjd Åldersgrupper 65 år och äldre 5 5 10 

  64–45 år 19 16 35 

  44–25 år 23 21 44 

  24–18 år 3 0 3 

  Total 50 42 92 

 
3.11.2 Vad skiljer de som tycker de nya gränserna är bra från dem som inte 

tycker de är bra? 
Det är vanligare att kvinnor tycker det är bra än att män tycker det är bra att vägarna har 
fått sänkt hastighet (Chi-två=5.99;p=0.01). För vägar där hastighetsgränsen höjts finns 
ingen skillnad i svar bland män och kvinnor. (De som har svarat vet ej, ingår inte i 
analysen.) 

 
Tabell 10  Svarandes uppfattning om det är bra eller dåligt att Vägverket ändrat hastigheterna 
uppdelat på vägar med höjning respektive sänkning. I tabellen redovisas antal svar. 

Sänkt eller höjd hastighetsgräns Är det bra eller dåligt att Vägverket har 
förändrat hastigheten på denna vägsträcka 

   Bra Dåligt Total 

Sänkt Kön Man 51 34 85 

  Kvinna 38 9 47 

  Total 89 43 132 

Höjd Kön Man 54 4 58 

  Kvinna 20 3 23 

  Total 74 7 81 

Det finns ingen signifikant skillnad i de olika åldersgruppernas svar avseende om man 
anser att det är bra eller dåligt att Vägverket förändrat hastigheten på given sträcka. 
Detta gäller även om den yngsta åldersgruppen exkluderades (18–24 år), se tabell 11. 
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Tabell 11  Svarandes uppfattning av om det är bra eller dåligt med nya hastighetsgränser, 
uppdelat på åldersgrupper. I tabellen redovisas antal svar. 

Sänkt eller höjd hastighetsgräns Är det bra eller dåligt att Vägverket har 
förändrat hastigheten på denna vägsträcka? 

   Bra Dåligt Total 

Sänkt Åldersgrupper 65 år och äldre 18 7 25 

  64–45 år 37 20 57 

  44–25 år 31 16 47 

  24–18 år 5 2 7 

  Total 91 45 136 

Höjd Åldersgrupper 65 år och äldre 3 2 5 

  64–45 år 32 3 35 

  44–25 år 39 1 40 

  24–18 år 3 1 4 

  Total 77 7 84 

 
3.11.3 Vad skiljer de som tror att säkerheten ökar från dem som inte tror den 

ökar? 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors svar och inte heller 
mellan åldersgrupper när det gäller åsikten om de nya gränserna bidrar till en ökad 
säkerhet eller inte, se tabell 12 och 13. 

 
Tabell 12  Svarandes uppfattning om den nya gränsen bidrar till ökad säkerhet eller inte, 
uppdelat på män och kvinnors svar. I tabellen redovisas antal svar. 

Sänkt eller höjd hastighetsgräns Hur påverkar den nya hastigheten säkerheten på denna 
väg? 

   Den ökar Den minskar Den är oförändrad Total 

Sänkt Kön Man 51 4 34 89 

  Kvinna 29 4 11 44 

  Total 80 8 45 133 

Höjd Kön Man 17 11 27 55 

  Kvinna 6 8 11 25 

  Total 23 19 38 80 
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Tabell 13  Svarandes uppfattning om den nya gränsen bidrar till ökad säkerhet eller inte, 
uppdelat på åldersgrupper. I tabellen redovisas antal svar. 

Sänkt eller höjd hastighetsgräns Hur påverkar den nya hastigheten säkerheten på denna 
väg? 

   Den ökar Den minskar Den är oförändrad Total 

Sänkt Åldersgrupper 65 år och äldre 14 0 10 24 

  64–45 år 33 5 20 58 

  44–25 år 28 3 16 47 

  24–18 år 7 0 1 8 

  Total 82 8 47 137 

Höjd Åldersgrupper 65 år och äldre 0 3 2 5 

  64–45 år 13 6 14 33 

  44–25 år 9 9 24 42 

  24–18 år 1 1 1 3 

  Total 23 19 41 83 

 
3.11.4 Vad skiljer de som tror att framkomligheten minskar från de som inte 

tror den minskar? 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors svar och inte heller 
mellan åldersgrupper när det gäller åsikten om de nya gränserna bidrar till en förändrad 
framkomlighet eller inte, se tabell 14 och 15. 

 
Tabell 14  Svarandes uppfattning om den nya gränsen bidrar till ökad framkomlighet eller inte, 
uppdelat på män och kvinnors svar. I tabellen redovisas antal svar. 

Sänkt eller höjd 
hastighetsgräns 

Hur påverkar den nya hastighetsgränsen framkomligheten 
(möjligheten att ta sig fram i önskat tempo) på vägen? 

   Den ökar Den minskar Den är oförändrad Total 

Sänkt Kön Man 14 16 53 83 

  Kvinna 7 5 32 44 

  Total 21 21 85 127 

Höjd Kön Man 40 3 16 59 

  Kvinna 15 1 10 26 

  Total 55 4 26 85 
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Tabell 15  Svarandes uppfattning om den nya gränsen bidrar till ökad framkomlighet eller inte, 
uppdelat på åldersgrupper. I tabellen redovisas antal svar. 

Sänkt eller höjd hastighetsgräns Hur påverkar den nya hastighetsgränsen framkomligheten 
(möjligheten att ta sig fram i önskat tempo) på vägen? 

   Den ökar Den minskar Den är oförändrad Total 

Sänkt Åldersgrupper 65 år och äldre 6 1 18 25 

  64–45 år 5 12 37 54 

  44–25 år 9 8 28 45 

  24–18 år 1 1 4 6 

  Total 21 22 87 130 

Höjd Åldersgrupper 65 år och äldre 4 1 2 7 

  64–45 år 21 3 10 34 

  44–25 år 28 0 14 42 

  24–18 år 3 0 1 4 

  Total 56 4 27 87 
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4 Diskussion 
I detta kapitel summeras och diskuteras de resultat som framkommit. Vidare sker en 
kortfattad diskussion om för- och nackdelar med vald metod – vägkantsintervjuer. 
Kapitlet avslutas med de slutsatser man kan dra av denna förhållandevis begränsade 
studie. 

 
4.1 Nya hastighetsgränser uppfattas ganska positivt 
Ungefär hälften av de tillfrågade anser att den nya hastighetsgränsen är den mest lämp-
liga gränsen på respektive sträcka. Detta tyder på att bilisterna till viss del accepterar de 
hastighetsgränser som införts. Det är dock många som i stället föreslår den hastighet 
som tidigare har gällt. Detta kan bero på vana och när bilisterna i stället är vana vid den 
nya gränsen kanske den upplevs vara den mest lämpliga för de allra flesta. Män tycks i 
något högre grad föreslå högre hastighetsgränser än kvinnor. De som förespråkar en 
högre hastighet gör detta med anledning av att man bedömer att vägen är tillräckligt bra 
för att köra fortare än vad gränsen tillåter.  

Andelen som upplever att det är bra att Vägverket har ändrat gränserna är högst bland 
bilisterna på sträckor där gränsen har höjts, men även på de sänkta sträckorna är det 
åtminstone hälften som tycker att förändringen är bra. Det är störst andel som tycker att 
sänkningen är dålig i Valsfäboda följt av Sandhusen. Anledningen till detta kan vara att 
vägen bedöms bättre av bilisterna, än utifrån de kriterier som är uppsatta för att be-
stämma hastighetsgränsen. En förklaring till resultaten vid Valsfäboda kan vara att 
många inte kände till att det var en ny gräns, detta trots att 94 % visste vad som var den 
gällande hastighetsgränsen. Det innebär att trafikanterna inte ens reflekterat över 
förändringen. I Skåne var fler positiva till en sänkning vid den andra platsen (Tollarp). 
Sänkningen där ansågs troligen mer motiverad eftersom vägen går genom tättbebyggt 
område. I Sandhusen är anledningen till sänkningen antagligen inte så tydlig, vilket kan 
göra att bilisterna är mer negativa.  

 
4.2 Många förare följer den nya gränsen 
Påverkan på körbeteendet tycks ha varit ganska god utifrån bilisternas egen utsago om 
hur de har förändrat sin hastighet när de kör respektive sträcka. Där höjningar har skett 
har majoriteten börjat köra fortare, men inte alla. Där sänkningar har skett har också 
majoriteten anpassat sin hastighet och börjat köra långsammare, men andelen som sänkt 
sin hastighet är lägre på sträckor med sänkt gräns än andelen som höjt sin hastighet på 
sträckor med höjd gräns. Enda undantaget där majoriteten inte sänkt sin fart är i 
Valsfäboda i norr. Där svarar en grupp att de börjat köra fortare. Anledningen till sänkt 
gräns måste nog vara tydlig för att bilisterna ska anpassa sin hastighet. Det ska ändå 
noteras att 50 % av de i Valsfäboda som känner till att vägen fått ändrad hastighetsgräns 
tycker att det var bra och 70 % svarar att de kör oförändrat eller saktare. Bedömningen 
av hur andra bilister har ändrat sin hastighet är liknande, dvs. att många har anpassat sin 
hastighet uppåt och neråt. Den egna anpassningen bedöms dock vara bättre än ”de andra 
bilisternas”. Anpassningen är bättre på sträckor där hastigheten är höjd än där hastig-
heten är sänkt. På sträckor med sänkt hastighetsgräns upplever de tillfrågade inte att 
majoriteten av bilisterna har sänkt sin hastighet. 

Bilden av hur bilister kommer att efterleva de nya hastigheterna är blandad. Mest nega-
tiv är man i Valsfäboda där hastigheten har blivit sänkt och mest positiv är man i 
Kålltorp där hastigheten blivit höjd. Det är inte osannolikt att åsikten om efterlevnad 
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präglas av den förändring som blivit där man själv kör. Oftast är det lättare att få en 
beteendeförändring vid höjda hastighetsgränser än vid sänkta. 

 
4.3 Trafiksäkerheten ökar tror många – men inte alla 
Bilisternas syn på förhållandet mellan hastighetsgräns och trafiksäkerhet stämmer inte 
helt med verkligheten. Visserligen är det drygt hälften som svarar att säkerheten ökar 
när hastighetsgränsen sänks, men det är också många som tror att säkerheten blir 
oförändrad. Bilden av trafikanternas åsikt är mindre tydlig då hastighetsgränsen höjs. 
Bilisterna tror i mindre utsträckning att säkerheten försämras då och det finns även en 
grupp som tror att säkerheten ökar. En förklaring som trafikanterna förmedlar är en bild 
av irritation och att osäkra omkörningar ökar då bilister tvingas köra långsammare. 
Många bilister förlitar sig nog på en bild av sig själv som en säker förare även vid högre 
hastighetsgräns och detta behöver då inte betyda att säkerheten minskar med ökad 
hastighetsgräns. 

 
4.4 Framkomligheten minskar inte vid sänkning 
Trafikanterna tror att ökad hastighet också innebär ökad framkomlighet, men även på 
dessa sträckor finns det en grupp som tror att framkomligheten blir oförändrad. 
Trafikanterna tror inte, till skillnad från mångas farhågor, att lägre hastighetsgräns ger 
sämre framkomlighet. På alla sträckor där gränsen är sänkt är det en majoritet som 
svarar att framkomligheten blir oförändrad. Detta är ett positivt resultat om det inte bara 
reflekterar det faktum att en del av bilisterna inte har sänkt sin hastighet utan kör som 
tidigare. Detta ger per automatik i så fall ingen försämrad framkomlighet.  

De allra flesta tycker att det är lätt att anpassa sin fart till den nya hastighetsgränsen på 
vägen. Detta betyder dock inte att alla gör det. Detta innebär att bilisterna anser att de 
kan hålla hastigheten, men att alla dock inte vill. Fler tycker att det är svårt att anpassa 
hastigheten där denna är sänkt jämfört med där hastigheten är höjd, men det är ändå en 
majoritet som inte tycker att det är svårt på alla plaster. 

 
4.5 Vägverkets arbete med nya hastighetsgränser är känt 
Den stora majoriteten känner till att det har pågått ett arbete på Vägverket med att införa 
nya hastighetsgränser. De flesta bilister som intervjuades känner också till att den 
sträcka de körde på hade fått ny hastighetsgräns. Detta innebär att Vägverket har lyckats 
uppmärksamma allmänheten på att nya hastighetsgränser kommer att gälla. Detta är ett 
resultat som stämmer överens med andra liknande studier t.ex. vid utvärderingen av 
30-försöket3. 

 
4.6 Det finns inga specifika skillnader mellan grupper 
Det tycks finnas vissa skillnader mellan män och kvinnor, men det är svårt att hitta 
några generella mönster, förutom att kvinnor oftast är mer positiva än män till de lägre 

                                                 
3 Anund, A., Sörensen, G. & Renner, L. (2008). Utvärdering av 30-regeln i 
Örnsköldsvik – försök med lagstadgad 30 km/tim för fordon som passerar en 
stillastående buss (No. Vägverkets PUBLIKATION 2008:117 
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hastighetsgränserna. Det är svårt att hitta generella mönster när det gäller ålders-
specifika åsikter. På vägar med sänkning tror de yngre (25–44 år) i större utsträckning 
än de äldre att allmänheten kommer att följa de nya hastighetsgränserna bättre än de 
gamla. Vad som är orsaken till detta är svårt att avgöra. Det kan vara så att de yngre 
förarna inte är lite ”invanda” med de regler som gäller och det är färre år sedan de 
deltog i förarutbildning. Vid förarutbildningen är det idag en stor fokusering på 
risktagande och där val av hastighet är ett av de ämnen man speciellt fokuserar på. När 
det gäller om de nya gränserna bidrar till en ökad säkerhet och framkomlighet så finns 
inga skillnader mellan män och kvinnors svar och inte heller mellan åldersgruppernas 
svar. 

 
4.7 Metod 
Att ta del av trafikanters åsikter är ett värdefullt arbete. I studien har det skett genom att 
genomföra vägkantsintervjuer i tre av Vägverkets regioner. I varje region har platser 
valts som fått nya hastighetsgränser. Initialt var avsikten att välja en plats med höjning 
och en med sänkning i varje region, detta har dock inte helt lyckats. Vid denna typ av 
intervjuer är det avgörande att det finns lämpliga platser att arbeta vid som möjliggör att 
trafikanterna kan stoppas av polisen på ett säkert sätt. Detta gick inte att uppfylla i 
Kristianstad, eftersom inga höjningar hade skett på vägsträckor där det fanns en lämplig 
plats för polisen att stoppa bilister. Vägkantsintervjuer i syfte att fånga trafikanternas 
uppfattning om en företeelse t.ex. utmed vägen är en bra metod då man kan få en direkt 
koppling och förståelse för den företeelse man har som mål att studera.  

Nackdelen med metoden är att det inte går att ha kontroll på populationen bakom och att 
det därmed är svårt att generalisera resultaten. De bakgrundsdata som samlats in visar 
dock att fördelningen avseende bilmärken och körsträckor överensstämmer med de 
körsträckor och modeller som förekommer generellt. Statistiskt är tanken att det finns 
en så kallad ”superpopulation” i bakgrunden, vilket innebär att alla som har bil och 
körkort rent teoretiskt kan passera den platsen vid den tid intervjuerna sker. Om detta 
antagande stämmer kan resultaten vid varje plats vara möjliga att generalisera. En 
begränsning är att intervjuerna har skett med förare som kör dagtid. Det går inte att 
uttala sig om vad förare som kör nattetid har för åsikter i detta avseende. Det kan tänkas 
att de har större anspråk på t.ex. framkomlighet och att de även värderar säkerhet annor-
lunda. Detta behöver utredas vidare. I detta fall har även antalet genomförda intervjuer 
begränsat vilka analyser och jämförelser som har kunnat göras på ett statistiskt säkert 
sätt. 

Framkomlighet är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika aktörer. Framkom-
lighet är en aspekt som Vägverket uttryckt ett intresse att studera utifrån trafikanternas 
perspektiv. Vid frågor kring framkomlighet definierades begreppet som ”möjlighet att ta 
sig fram i önskat tempo”. Det finns en risk att de tillfrågade trots information om be-
greppets tänkta mening inte har uppfattat detta på samma vis. Framkomlighet är ett 
komplext ord och det är lätt att sammanblanda med ordet tillgänglighet. 

I svaren som berör vad förarna anser att de själva gör jämfört med vad de tycker att 
andra gör så kan man notera att det finns en skillnad. De som har svarat tror att de själva 
kommer att följa de nya gränserna bättre än vad andra kommer att göra. Om detta är för 
att man tror bättre om sig själv än om andra, eller om det snarare bottnar i en ”oärlighet” 
i svaret kring sitt eget beteende, är svårt att avgöra. Förklaringen kan bottna i båda 
orsakerna. 

30 VTI rapport 670 



 

4.8 Slutsatser 
Det vanligaste svaret bland de tillfrågade vid platser med höjning är att de anser att den 
nya hastighetsgränsen på respektive sträcka är den bästa (61 % resp. 70 %). På de 
platser där hastighetsgränsen sänkts är det vid två av platserna mer än 50 % som anser 
den nya hastigheten vara den bästa. Vid de övriga två är det 43 % respektive 45 % som 
anser att den nya hastighetsgränsen är den bästa. Detta tyder på att bilisterna, trots kort 
tid sedan genomförandet, till stor del accepterar de hastighetsgränser som införts. Detta 
innebär dock inte att alla följer den nya hastighetsgränsen. 

Majoriteten av bilisterna är medvetna om att det pågår ett arbete hos Vägverket med att 
förändra hastighetsgränserna på landets vägar. De flesta vet också vilken hastighets-
gräns som gäller på den sträcka de körde. De som inte vet tror framförallt att det var den 
gräns som hade gällt tidigare som fortfarande gäller. 

De flesta tror att sänkt hastighetsgräns innebär bättre säkerhet, men det är positivt nog 
inte lika tydligt att detta också skulle innebära en minskad framkomlighet enligt 
bilisterna. 

Höjd hastighetsgräns tror de flesta innebär bättre framkomlighet. Många tror inte att 
konsekvenserna på säkerheten blir så stora, utan att denna blir ungefär som tidigare. 
Denna brist på förståelse för förhållandet mellan hastighet och säkerhet kan troligen 
påverka acceptansen av sänkta hastighetsgränser. 

Mest positiva till förändringarna är de bilister som kör på sträckor där det har blivit en 
hastighetshöjning. På dessa sträckor är det också fler som säger sig ha anpassat sin 
hastighet till den nya gränsen. 

På det stora hela är det ungefär hälften som tror att efterlevnaden av de nya hastighets-
gränserna blir ungefär som tidigare. Bilister som intervjuats på platser där gränserna har 
höjts svarar i större utsträckning att efterlevnaden kommer att bli bättre jämfört med de 
svar som bilister ger vid sträckor där gränserna har sänkts. 

Resultatet från denna studie har gett en första begränsad bild av hur bilister har reagerat 
på de nya hastighetsgränserna. En bild av vad bilisterna tycker har framkommit, men 
många frågetecken kvarstår kring varför man tycker på ett visst sätt. Under år 2010 
kommer diskussioner i fokusgrupp samt ytterligare vägkantsintervjuer vid valda platser 
att genomföras. Detta kommer förhoppningsvis att ge svar på om de åsikter vi fångat i 
denna studie beror på att trafikanterna fortfarande är vana vid de ”gamla” gränserna, 
men även vad som är argumenten bakom de svar som ges. 
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Detaljerade resultat för Valsfäboda, Umeå, tidigare 110 km/tim – ny 
90 km/tim 
Av de intervjuade på denna plats var majoriteten män, 62 %, medan andelen kvinnor var 
38 %. Medelåldern var 48 år. Den yngsta var 18 år och den äldsta 78 år. Medelåldern 
bland männen var åtta år högre än bland kvinnorna. Vid en uppdelning i åldersgrupper 
visar det sig att 8 % var mellan 18 och 25 år, 82 % var mellan 26 och 64 år och rester-
ande 10 % var 65 år och äldre. 

Hälften av de tillfrågade körde den aktuella sträckan så ofta som dagligen eller varje 
vecka. Endast en mycket liten del körde sträckan mer sällan än några gånger om året, se 
figur 12. 

Hur ofta kör du på den här vägsträckan? (n=51)
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Figur 12  Figuren visar hur ofta de intervjuade bilisterna passerar den aktuella sträckan. 

 

Vid tillfället för intervjun var drygt hälften ensamma i bilen medan övriga hade sällskap 
antingen av en annan vuxen (tre fjärdedelar) eller av ett barn (en fjärdedel). Omkring 
65 % körde i ett privat ärende vid detta tillfälle och övriga körde i tjänsten. En klar 
majoritet (75 %) av dessa bilister körde mer än 1 500 mil om året och endast en liten 
andel (4 %) körde mindre än 500 mil på ett år. De körde vanligtvis en Volvo, Saab eller 
en Citroën. 

Bilisterna fick frågan om de visste vilken den nya hastighetsgränsen var på den aktuella 
sträckan. De allra flesta svarade rätt, i detta fall att gällande hastighetsgräns var 
90 km/tim. De som inte visste vilken den rätta gränsen var svarade att gränsen var 
110 km/tim, vilket den var tidigare. Bilisterna fick också svara på vilken hastighet de 
tyckte skulle vara mest lämplig på den aktuella sträckan. Ungefär lika många svarade då 
90 km/tim, som det är, respektive 110 km/tim, som det var tidigare. En liten övervikt 
var det bland personer som föreslog 110 km/tim. Endast några enstaka föreslog någon 
annan hastighetsgräns, se figur 13. 
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Bilisternas kunskap om gällande hastighet och förslag på hastighet  (n=51)
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Figur 13  Bilisternas svar på vilken hastighetsgräns som gäller på den aktuella sträckan samt 
vilken hastighet de själva tycker att det borde vara på sträckan. 

 

Anledningen till att man föredrog den nya hastighetsgränsen var framförallt att den 
känns lagom och naturlig samt att det känns lugnare och flyter bättre. 

De som tyckte att den nya hastighetsgränsen var för låg motiverade detta med att det är 
en bra, bred, rak väg, där det går att köra snabbare, att det finns viltstängsel och att de 
inte anser att säkerheten minskar med anledning av detta. 

Många tyckte att det borde vara 110 km/tim på sommaren och möjligen 90 km/tim på 
vintern. 

Drygt hälften (54 %) svarade att de hade lagt märke till att något förändrats i trafik-
miljön. Det man lagt märke till var ändringen av hastighetsgränsen, förutom detta var 
det några som svarade, att ny asfalt hade lagts, att vägen blivit breddad, att det var 
vägarbeten samt att man satt upp viltstängsel/räcken. 

Trots att många svarade att de inte lagt märke till någon förändring så visste de allra 
flesta vilken hastighetsgräns som gällde. Drygt hälften, 28 personer, svarade att de hade 
lagt märke till att det är ny hastighetsgräns på vägen. Dessa personer fick svara på några 
frågor om skillnader mellan den nya hastighetsgränsen och den gamla.  

Det första de fick ta ställning till var om de själva körde i en annan hastighet nu jämfört 
med tidigare och om de upplevde att andra bilister körde annorlunda. Som figur 13 visar 
svarar bara drygt 40 % att de kör saktare nu trots att hastighetsgränsen är sänkt från 
110 km/tim till 90 km/tim. Många svarade att de kör oförändrat eller att de t.o.m. kör 
fortare nu än tidigare. Många bedömde också att andra bilister körde oförändrat eller 
fortare sedan införandet av den nya hastighetsgränsen. En dryg femtedel tyckte att andra 
bilister körde långsammare. 

Majoriteten av bilisterna, drygt 70 %, svarade att de inte tyckte att det var svårt att 
anpassa sin hastighet till den nya gränsen. Trots det var det många som svarade att de 
inte hade sänkt sin hastighet även om hastighetsgränsen sänkts. 
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Bilisternas bedömning av hur de själva och andra kör jämfört med tidigare  (n=28)
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Figur 14  Bilisternas bedömning av hur de själva har förändrat hastigheten de kör i längs 
sträckan och hur andra bilister har förändrat sin hastighet. 

 

Bilisterna fick också bedöma vilken påverkan de trodde att förändringen hade på fram-
komligheten och säkerheten på sträckan. Resultatet visas i figur 15. När det gäller fram-
komligheten så svarade en klar majoritet, över 70 %, att den blir oförändrad trots att 
hastigheten har sänkts. Bilden av hur säkerheten förändras var delad. Drygt hälften 
trodde att säkerheten ökar, men en tredjedel trodde inte att den kommer att förändras 
trots en sänkt hastighetsgräns.  

Bilisternas åsikt om påverkan på framkomlighet och säkerhet  (n=28)
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Figur 15  Bilisternas åsikter om hur den nya hastighetsgränsen påverkar framkomligheten och 
säkerheten på vägsträckan. 

 

Hälften av de som svarade att de hade noterat att hastigheten hade förändrats svarade att 
de tyckte att det var bra att Vägverket hade gjort denna förändring. Drygt 40 % tyckte 
att det var dåligt och resterande visste inte vad de tyckte.  

Totalt sett bland alla tillfrågade på den här platsen (51 personer) var det 96 % som 
kände till att det pågår ett arbete på Vägverket med att förändra hastighetsgränserna. 
Drygt 20 % trodde att denna förändring kommer att innebära att allmänheten följer 
hastighetsgränserna bättre än de gjort tidigare, medan knappt 70 % inte tror att det blir 
bättre, se figur 16. 
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Figur 16  Bilisternas syn på huruvida de nya hastighetsgränserna kommer att efterlevas bättre 
än de gamla. 
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Detaljerade resultat för Brattby, Umeå, tidigare 90 km/tim – NY 
110 km/tim 
Av de intervjuade på denna plats var majoriteten män, 67 %, medan andelen kvinnor var 
33 %. Medelåldern var 46 år. Den yngsta var 18 år och den äldsta 81 år. Medelåldern 
bland männen var 14 år högre än bland kvinnorna. Vid en uppdelning i åldersgrupper 
visar det sig att 9 % var mellan 18 och 25 år, 75 % var mellan 26 och 64 år och 
resterande 16 % var 65 år och äldre. 

Cirka 60 % av de tillfrågade körde den aktuella sträckan så ofta som dagligen eller varje 
vecka. Ingen körde sträckan mer sällan än några gånger om året, se figur 17. 

Hur ofta kör du på den här vägsträckan? (n=56)
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Figur 17  Figuren visar hur ofta de intervjuade bilisterna passerar den aktuella sträckan. 

 

Vid tillfället för intervjun var nästan 80 % ensamma i bilen medan övriga hade sällskap 
antingen av en annan vuxen (tre fjärdedelar) eller av ett barn (en fjärdedel). Drygt 70 % 
körde i ett privat ärende vid detta tillfälle och övriga körde i tjänsten. En majoritet 
(64 %) av dessa bilister körde mer än 1 500 mil om året. En mindre andel (7 %) körde 
mindre än 500 mil på ett år. Vanliga bilmodeller bland de som intervjuades vid Brattby 
var Volvo, Saab, Audi och BMW. 

De allra flesta visste vilken den gällande hastighetsgränsen var (110 km/tim). De som 
inte visste vilken den rätta gränsen var svarade framförallt att gränsen var 90 km/tim, 
vilket det var tidigare. Två personer visste inte vilken hastighetsgräns som gällde. 
Bilisterna fick också svara på vilken hastighet de tyckte skulle vara mest lämplig på den 
aktuella sträckan. De flesta (60 %) svarar att 110 km/tim är bra. Knappt 30 % svarade 
att de tycker att det ska vara 90 km/tim, som det var tidigare, se figur 18.  
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Bilisternas kunskap om gällande hastighet och förslag på hastighet  (n=56)
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Figur 18  Bilisternas svar på vilken hastighetsgräns som gäller på den aktuella sträckan samt 
vilken hastighet de själva tycker att det borde vara på sträckan. (Respektive kluster summerar 
inte till 100 % eftersom några personer svarade ”vet ej”.) 

 

Anledningen till att man föredrog den nya hastighetsgränsen var framförallt att det är en 
bra väg och att det flyter på bra med 110 km/tim. Ett annat argument var att det är en 
säker väg, utan möten och avfarter, och med vajerräcken. 

De som tyckte att den nya hastighetsgränsen var för hög tyckte så bl.a. därför att de inte 
har bråttom utan hellre kör långsammare än 110 km/tim. Eller för att det finns älgar. Det 
fanns de som ansåg att det är svårt med omkörningar. Någon tyckte att det borde vara 
110 km/tim på sommaren och 90 km/tim på vintern. 

Drygt 70 % svarade att de hade lagt märke till att något förändrats i trafikmiljön. Det 
var 46 personer som svarade att de hade lagt märke till att det var ny hastighetsgräns på 
vägen. Förutom detta hade en del noterat att det var ny asfalt och att det byggts vajer-
räcke. Några tyckte att bilisterna hade börjat köra alldeles för fort och hetsigt. 

Det var några som visste vilken hastighetsgräns som gällde, men som inte hade lagt 
märke till någon förändring. De som hade lagt märke till att hastighetsgränsen var 
förändrad fick svara på några frågor om skillnader mellan den nya hastighetsgränsen 
och den tidigare.  

Det första de fick ta ställning till var om de själva körde i en annan hastighet nu jämfört 
med tidigare och huruvida andra bilister körde annorlunda. Figur 19 visar att cirka 60 % 
svarade att de körde fortare när hastighetsgränsen var höjd. Ungefär en tredjedel körde 
oförändrat jämfört med tidigare. Många bedömde också att andra bilister körde fortare 
(ca 50 %), men det var också en tredjedel som tyckte att andra bilister körde oförändrat 
eller t.o.m. med långsammare.  

Majoriteten av bilisterna, drygt 90 %, svarade att de inte tyckte att det var svårt att an-
passa sin hastighet till den nya gränsen.  

 VTI rapport 670 



Bilaga 2 

Sidan 3 (4) 

 

Bilisternas bedömning av hur de själva och andra kör jämfört med tidigare  (n=46)
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Figur 19  Bilisternas bedömning av hur de själva har förändrat hastigheten de kör i längs 
sträckan och hur andra bilister har förändrat sin hastighet. 

 

Bilisterna fick bedöma vilken påverkan de trodde att förändringen hade på framkom-
ligheten och säkerheten på sträckan, se figur 20. När det gäller framkomligheten så 
svarade en majoritet, knappt 70 %, att den ökar. Knappt 30 % trodde att den förblev 
oförändrad. Bilden av hur säkerheten förändras var mer delad. Knappt en tredjedel 
svarade att säkerheten ökar, att den minskar respektive att den är oförändrad. Resterande 
visste inte vad de skulle svara.   

Bilisternas åsikt om påverkan på framkomlighet och säkerhet  (n=46)
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Figur 20  Bilisternas åsikter om hur den nya hastighetsgränsen påverkar framkomligheten och 
säkerheten på vägsträckan. 

Omkring 82 % av dem som svarade att de hade noterat att hastigheten hade förändrats 
svarade att de tyckte att det var bra att Vägverket hade gjort denna förändring, medan 
drygt 10 % tyckte det var dåligt och resterande visste inte vad de tyckte.  

Totalt sett bland alla tillfrågade på den här platsen (56 personer) var det 96 % som 
kände till att det pågår ett arbete på Vägverket med att förändra hastighetsgränserna. Det 
var 40 % som trodde att denna förändring kommer att innebära att allmänheten följer 
hastighetsgränserna bättre än de gjort tidigare. Knappt hälften trodde inte att det blir 
någon förbättring, se figur 12. 
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Figur 21  Bilisternas syn på huruvida de nya hastighetsgränserna kommer att efterlevas bättre 
än de gamla. 
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Detaljerade resultat för Hol, Skara, tidigare 90 km/tim – NY 
80 km/tim 
Av de intervjuade på denna plats var majoriteten män, 60 %, medan andelen kvinnor var 
40 %. Medelåldern var 47 år. Den yngsta var 18 år och den äldsta 81 år. Bland männen 
var medelåldern sex år högre än bland kvinnorna. Vid en uppdelning i åldersgrupper 
visar det sig att 10 % var mellan 18 och 25 år, 82 % var mellan 26 och 64 år och rester-
ande 8 % var 65 år och äldre. 

Knappt 30 % av de tillfrågade körde den aktuella sträckan så ofta som dagligen eller 
varje vecka. Den största gruppen körde sträckan en eller flera gånger i månaden, medan 
resterande körde mer sällan, se figur 22. 

Hur ofta kör du på den här vägsträckan? (n=51)
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Figur 22  Figuren visar hur ofta de intervjuade bilisterna passerar den aktuella sträckan. 

 

Vid tillfället för intervjun var 77 % ensamma i bilen medan övriga hade sällskap av en 
annan vuxen, utom i ett fall då det var både en vuxen och ett barn som var passagerare. 
Drygt 65 % körde i ett privat ärende vid detta tillfälle och övriga körde i tjänsten. En 
majoritet (67 %) av bilisterna körde mer än 1 500 mil om året. Endast en mindre andel 
(8 %) körde mindre än 500 mil på ett år. Vanliga bilmodeller bland dem som intervjua-
des i Hol var Volvo, WV, Toyota och BMW. 

De allra flesta visste vilken den nya hastighetsgränsen var på den aktuella sträckan 
(80 km/tim). De som inte visste vilken den rätta gränsen var svarade framförallt att 
gränsen var 70 eller 90 km/tim, men dessa var väldigt få. Bilisterna fick också svara på 
vilken hastighet de tyckte skulle vara mest lämplig på den aktuella sträckan. Knappt 
hälften föredrog 80 km/tim och knappt hälften 90 km/tim, som det var tidigare, se 
figur 23. 
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Figur 23  Bilisternas svar på vilken hastighetsgräns som gäller på den aktuella sträckan samt 
vilken hastighet de själva tycker att det borde vara på sträckan. 

 

Anledningen till att man föredrog den nya hastighetsgränsen var framförallt att den 
kändes lagom och trafiken blev lugnare och flöt bättre. Det fanns de som ansåg att det 
var en bra hastighet eftersom det annars var svårt vid korsningar och avfarter. Andra 
argument var att det var en olycksdrabbad väg. 

De som tyckte att den nya hastighetsgränsen var för låg tyckte så framförallt därför att 
det är en bra väg och därför klarar den högre hastighetsgräns eller att 80 km/tim är en 
ovan/konstig hastighetsgräns. Någon tyckte att det borde vara variabla hastighetsgränser 
i stället. 

Omkring 75 % svarade att de hade lagt märke till att något förändrats i trafikmiljön. De 
allra flesta svarade att hastighetsgränsen var förändrad. Någon svarade att det blivit mer 
köer och trafik och någon att vägen byggts om.  

Av de som lagt märke till förändringar svarade 44 personer att de hade lagt märke till att 
det var ny hastighetsgräns på vägen. Detta motsvarar nästan 90 %. Dessa personer fick 
svara på några frågor om skillnader mellan den nya hastighetsgränsen och den gamla.  

Det första de fick ta ställning till var om de själva körde i en annan hastighet nu jämfört 
med tidigare och huruvida andra bilister körde annorlunda. Figur 24 visar att tre fjärde-
delar ansåg att de körde långsammare sedan hastighetsgränsen blev sänkt. Resterande 
körde oförändrat jämfört med tidigare. Hälften bedömde att andra bilister körde lång-
sammare och en mindre del (14 %) upplevde att andra bilister körde fortare.  

Majoriteten av bilisterna, drygt 73 %, svarade att de inte tyckte att det var svårt att 
anpassa sin hastighet till den nya gränsen.  
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Figur 24  Bilisternas bedömning av hur de själva har förändrat hastigheten de kör i längs 
sträckan och hur andra bilister har förändrat sin hastighet. 

 

Bilisterna fick också bedöma vilken påverkan de trodde att förändringen hade på 
framkomligheten och säkerheten på sträckan, se figur 25. När det gäller framkom-
ligheten så svarade en majoritet, knappt 70 %, att den blir oförändrad trots att hastig-
hetsgränsen sänks. Nästan 60 % svarade att de tror att säkerheten ökar och 25 % att den 
är oförändrad. Några personer visste inte vad de skulle svara.  

Bilisternas åsikt om påverkan på framkomlighet och säkerhet  (n=44)
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Figur 25  Bilisternas åsikter om hur den nya hastighetsgränsen påverkar framkomligheten och 
säkerheten på vägsträckan. 

 

Omkring 66 % av dem som svarade att de hade noterat att hastigheten hade förändrats 
ansåg att det var bra att Vägverket hade gjort denna förändring. Cirka 18 % tyckte det 
var dåligt och resterande visste inte vad de tyckte.  

Totalt sett bland alla tillfrågade på den här platsen (51 personer) var det 82 % som 
kände till att det pågår ett arbete på Vägverket med att förändra hastighetsgränserna och 
ytterligare 6 % som delvis kände till det. Drygt 40 % trodde att denna förändring 
kommer att innebära att allmänheten följer hastighetsgränserna bättre än de gjort 
tidigare. Knappt 40 % tror inte att det blir någon förbättring, se figur 26. 
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Figur 26  Bilisternas syn på huruvida de nya hastighetsgränserna kommer att efterlevas bättre 
än de gamla. 
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Detaljerade resultat för Kålltorp i Skara, tidigare 90 km/tim – NY 
100 km/tim 
Av de intervjuade på denna plats var majoriteten män, 76 %, medan andelen kvinnor var 
24 %. Medelåldern var 44 år. Den yngsta var 22 år och den äldsta 65 år. Medelåldern 
bland männen var fem år lägre än bland kvinnorna. Vid en uppdelning i åldersgrupper 
visar det sig att 9 % var mellan 18 och 25 år, 91 % var mellan 26 och 64 år och ingen 
var 65 år och äldre. 

Drygt 60 % av de tillfrågade körde den aktuella sträckan så ofta som dagligen eller varje 
vecka. En fjärdedel körde sträckan en eller flera gånger i månaden, medan resterande 
körde mer sällan, se figur 27. 

Hur ofta kör du på den här vägsträckan? (n=47)

19.1

42.6

25.5

8.5
4.3

0

10

20

30

40

50

Dagligen En eller flera gånger
per vecka, men inte

dagligen

En eller flera gånger
per månad, men inte

varje vecka

En eller flera gånger
per år, men inte varje

månad

Mer sällan/aldrig

%

 
Figur 27  Figuren visar hur ofta de intervjuade bilisterna passerar den aktuella sträckan. 

 

Vid tillfället för intervjun var nästan 75 % ensamma i bilen medan övriga hade sällskap 
av en annan vuxen, utom i ett fall då det var ett barn som var passagerare. Det var 38 % 
som körde i ett privat ärende vid detta tillfälle och övriga körde i tjänsten. En klar 
majoritet (över 90 %) av dessa bilister körde mer än 1 500 mil om året. Ingen körde 
mindre än 500 mil på ett år. Vanliga bilmodeller bland dem intervjuades var Volvo, 
WV, Saab, Audi och Mazda. 

De allra flesta visste vilken den nya hastighetsgränsen var på den aktuella sträckan 
(100 km/tim). De som inte visste vilken den rätta gränsen var svarade att gränsen var 
90 km/tim, men dessa var väldigt få. Bilisterna fick också svara på vilken hastighet de 
tyckte skulle vara mest lämplig på den aktuella sträckan. En majoritet tyckte att 
100 km/tim som det blivit var bra, medan några få föreslog den gamla gränsen 
90 km/tim. Några personer föreslog den högre gränsen 110 km/tim, se figur 28. 
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Figur 28  Bilisternas svar på vilken hastighetsgräns som gäller på den aktuella sträckan samt 
vilken hastighet de själva tycker att det borde vara på sträckan. 

 

Anledningen till att man föredrog den nya hastighetsgränsen var framförallt att den 
kändes lagom och trafiken flyter bättre. Det fanns även de som ansåg att det var en bred, 
rak, säker och bra väg som klarar 100 km/tim. Några tyckte bara inte att 90 km/tim var 
en bra hastighetsgräns. Ytterligare ett motiv till att det var bra var att vägen har vajer-
räcke. 

De som tyckte att den nya hastighetsgränsen var för hög tyckte så därför att vägen är 
usel och den bör inte ha så hög hastighetsgräns. Det fanns även de som inte tycker om 
att köra så fort. 

Det var 60 % som svarade att de hade lagt märke till att något förändrats i trafikmiljön. 
De allra flesta svarade att hastighetsgränsen var förändrad (43 personer, drygt 90 %). 
Någon svarade att trafiken flyter på bättre och någon att vägen fått vajerräcke. 

De som lagt märke till att det var ny hastighetsgräns på vägen fick svara på några frågor 
om skillnader mellan den nya hastighetsgränsen och den gamla.  

Det första de fick ta ställning till var om de själva körde i en annan hastighet nu jämfört 
med tidigare och huruvida andra bilister körde annorlunda. Som figur 29 visar svarade 
hälften att de kör fortare sedan hastighetsgränsen blev höjd. Resterande körde oför-
ändrat jämfört med tidigare. Knappt hälften bedömde att andra bilister körde fortare och 
de flesta andra körde oförändrat. 

Majoriteten av bilisterna, drygt 84 %, svarade att de inte tyckte att det var svårt att an-
passa sin hastighet till den nya gränsen.  
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Bilisternas bedömning av hur de själva och andra kör jämfört med tidigare  (n=43)
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Figur 29  Bilisternas bedömning av hur de själva har förändrat hastigheten de kör i längs 
sträckan och hur andra bilister har förändrat sin hastighet. 

 

Bilisterna fick också bedöma vilken påverkan de trodde att förändringen hade på 
framkomligheten och säkerheten på sträckan, se figur 30. När det gäller framkom-
ligheten så svarade en majoritet, knappt 60 %, att den ökade eftersom hastighetsgränsen 
hade höjts. Ungefär en tredjedel trodde dock att framkomligheten blev oförändrad. 
Drygt 60 % svarade att säkerheten blev oförändrad och endast 14 % trodde att säker-
heten skulle minska. En femtedel trodde att säkerheten skulle öka trots höjd hastig-
hetsgräns. 

Bilisternas åsikt om påverkan på framkomlighet och säkerhet  (n=43)
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Figur 30  Bilisternas åsikter om hur den nya hastighetsgränsen påverkar framkomligheten och 
säkerheten på vägsträckan. 

 

Cirka 95 % av dem som svarade att de hade noterat att hastigheten hade förändrats 
svarade att de tyckte att det var bra att Vägverket hade gjort denna förändring. Endast 
två personer tyckte det var dåligt.  

Totalt sett bland alla tillfrågade på den här platsen (47 personer) kände alla till att det 
pågår ett arbete på Vägverket med att förändra hastighetsgränserna. Majoriteten (60 %) 
trodde att denna förändring kommer att innebära att allmänheten följer hastighets-
gränserna bättre än de gjort tidigare. Knappt en tredjedel tror inte att det blir bättre, se 
figur 31. 
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Tror du att allmänheten kommer att följa de nya hastigheterna 

bättre än de gamla? (n=47)
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Figur 31  Bilisternas syn på huruvida de nya hastighetsgränserna kommer att efterlevas bättre 
än de gamla. 
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Detaljerade resultat för Tollarp i Kristianstad, tidigare 70 km/tim – 
NY 60 km/tim 
Av de intervjuade på denna plats var majoriteten män, 68 %, medan andelen kvinnor var 
32 %. Medelåldern var 48 år. Den yngsta var 22 år och den äldsta 65 år. Medelåldern 
bland männen var fem år högre än bland kvinnorna. Vid en uppdelning i åldersgrupper 
visar det sig att 2 % var mellan 18 och 25 år, 85 % var mellan 26 och 64 år och 13 % 
var 65 år och äldre. 

Cirka 45 % av de tillfrågade körde den aktuella sträckan så ofta som dagligen eller varje 
vecka. En knapp tredjedel körde sträckan en eller flera gånger i månaden, medan rester-
ande drygt 20 % körde mer sällan, se figur 32. 

Hur ofta kör du på den här vägsträckan? (n=82)
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Figur 32  Figuren visar hur ofta de intervjuade bilisterna passerar den aktuella sträckan. 

 

Vid tillfället för intervjun var nästan 70 % ensamma i bilen medan övriga hade sällskap 
av en annan vuxen, utom i ett fall då det var ett barn som var passagerare. Hälften körde 
i ett privat ärende vid detta tillfälle och hälften körde i tjänsten. Av dessa bilister körde 
62 % mer än 1 500 mil om året. Cirka 4 % körde mindre än 500 mil på ett år. Vanliga 
bilmodeller bland dem som intervjuades var Volvo, WV, Saab, Peugeot och Ford. 

De allra flesta (95 %) visste vilken den nya hastighetsgränsen var på den aktuella 
sträckan (60 km/tim). De få som inte visste vilken den rätta gränsen var svarade både 
högre och lägre gränser. Bilisterna fick också svara på vilken hastighet de tyckte skulle 
vara mest lämplig på den aktuella sträckan. En majoritet tyckte att 60 km/tim som det 
blivit var bra, men knappt 30 % svarade att de hellre haft kvar den hastighetsgräns som 
gällde tidigare, dvs. 70 km/tim. Några få föreslog en ännu högre gräns, se figur 33.  
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Bilisternas kunskap om gällande hastighet och förslag på hastighet  (n=82)
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Figur 33  Bilisternas svar på vilken hastighetsgräns som gäller på den aktuella sträckan samt 
vilken hastighet de själva tycker att det borde vara på sträckan. (Respektive kluster summerar 
inte till 100 % eftersom några personer svarade ”vet ej”.) 

 

Anledningen till att man föredrog den nya hastighetsgränsen var framförallt att den 
kändes lagom och naturlig eftersom vägen går genom tätbebyggt område och att det 
gjorde det lättare vid avfarter, utfarter och korsningar. Ytterligare ett argument var att 
trafiken flyter bättre. 

De som tyckte att den nya hastighetsgränsen var för låg tyckte så därför att de ansåg att 
de är mer vana att köra i 70 km/tim. En del ansåg att det är en bra väg som man kan 
köra fortare på. Några argumenterade i termer av att det blir ryckig körning. Det var ett 
flertal personer som kommenterade att det är för många olika hastighetsgränser längs 
denna väg. 

Det var 82 % som svarade att de hade lagt märke till att något förändrats i trafikmiljön. 
De allra flesta svarade att hastighetsgränsen var förändrad. Någon svarade att trafiken 
blivit lugnare, att det kommit upp nya skyltar och att vägen fått vajerräcke. 

Drygt 93 % (75 personer) svarade att de hade lagt märke till att det var ny hastighets-
gräns på vägen. Dessa personer fick svara på några frågor om skillnader mellan den nya 
hastighetsgränsen och den gamla.  

Det första de fick ta ställning till var om de själva körde i en annan hastighet nu jämfört 
med tidigare och huruvida andra bilister körde annorlunda. Som figur 34 visar svarade 
knappt 70 % att de körde långsammare sedan hastighetsgränsen blev sänkt. De flesta 
andra körde oförändrat jämfört med tidigare. Drygt 20 % ansåg att andra bilister hade 
börjat köra långsammare. Lite mindre än 40 % tyckte att andra bilister körde som 
tidigare, men det var också en del som uppfattade att andra bilister hade börjat köra 
fortare. 

Majoriteten av bilisterna, drygt 70 %, svarade att de inte tyckte att det var svårt att 
anpassa sin hastighet till den nya gränsen.  
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Figur 34  Bilisternas bedömning av hur de själva har förändrat hastigheten de kör i längs 
sträckan och hur andra bilister har förändrat sin hastighet. 

 

Bilisterna fick också bedöma vilken påverkan de trodde att förändringen hade på fram-
komligheten och säkerheten på sträckan, se figur 35. När det gäller framkomligheten så 
svarade hälften att framkomligheten var oförändrad trots att hastigheten var sänkt. Det 
var 12 % som ansåg att framkomligheten minskade. Ungefär hälften trodde också att 
säkerheten ökade, medan en knapp tredjedel trodde att den blev oförändrad. Några få 
trodde att säkerheten skulle minska.  

Bilisternas åsikt om påverkan på framkomlighet och säkerhet  (n=75)
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Figur 35  Bilisternas åsikter om hur den nya hastighetsgränsen påverkar framkomligheten och 
säkerheten på vägsträckan. 

 

Av dem som svarade att de hade noterat att hastigheten hade förändrats svarade 66 % att 
de tyckte att det var bra att Vägverket hade gjort denna förändring, medan 24 % tyckte 
det var dåligt.  

Totalt sett bland alla tillfrågade vid Tollarp (82 personer) kände 77 % till att det pågår 
ett arbete på Vägverket med att förändra hastighetsgränserna. Cirka 40 % trodde att 
denna förändring kommer att innebära att allmänheten följer hastighetsgränserna bättre 
än de gjort tidigare. Drygt 40 % trodde inte att det skulle bli bättre, se figur 36. 
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Figur 36  Bilisternas syn på huruvida de nya hastighetsgränserna kommer att efterlevas bättre 
än de gamla. 
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Detaljerade resultat för Sandhusen i Kristianstad, tidigare 90 km/tim 
– NY 80 km/tim 
Av de intervjuade på denna plats var majoriteten män, 73 %, medan andelen kvinnor var 
27 %. Medelåldern på dem som ingår i materialet var 48 år. Den yngsta var 20 år och 
den äldsta 80 år. Medelåldern bland männen var två år högre än bland kvinnorna. Vid 
en uppdelning i åldersgrupper visar det sig att 9 % var mellan 18 och 25 år, 68 % var 
mellan 26 och 64 år och 23 % var 65 år och äldre. 

Knappt 40 % av de tillfrågade körde den aktuella sträckan så ofta som dagligen eller 
varje vecka. Knappt 30 % körde sträckan en eller flera gånger i månaden, medan 
resterande drygt 30 % körde mer sällan, se figur 37. 

Hur ofta kör du på den här vägsträckan? (n=57)
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Figur 37  Figuren visar hur ofta de intervjuade bilisterna passerar den aktuella sträckan. 

 

Vid tillfället för intervjun var nästan 70 % ensamma i bilen medan de flesta övriga hade 
sällskap av en annan vuxen, utom i två fall då det var ett barn som var passagerare och 
ett fall då det var en vuxen och ett barn. Det var 56 % som körde i ett privat ärende vid 
detta tillfälle och resten körde i tjänsten. Av dessa bilister körde 65 % mer än 1 500 mil 
om året. Bara 2 % körde mindre än 500 mil på ett år. Vanliga bilmodeller bland dem 
som intervjuades var Volvo, WV, Saab och Ford. 

En fjärdedel visste vilken den nya hastighetsgränsen var på den aktuella sträckan 
(80 km/tim). En fjärdedel svarade fel. De som inte visste vilken den rätta gränsen var 
svarade både högre och lägre gränser. Bilisterna fick också svara på vilken hastighet de 
tyckte skulle vara mest lämplig på den aktuella sträckan. Den största andelen drygt 
40 % tyckte att det skulle vara 80 km/tim. Den näst största andelen tyckte att det skulle 
vara 90 km/tim, så som det varit tidigare. Några få föreslog en ännu högre hastighets-
gräns, figur 38. 
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Bilisternas kunskap om gällande hastighet och förslag på hastighet  (n=57)
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Figur 38  Bilisternas svar på vilken hastighetsgräns som gäller på den aktuella sträckan samt 
vilken hastighet de själva tycker att det borde vara på sträckan. (Respektive kluster summerar 
inte till 100 % eftersom några personer svarade ”vet ej”.) 

 

Anledningen till att man föredrog den nya hastighetsgränsen var framförallt att den 
kändes lagom och naturlig eftersom vägen går genom tätbebyggt område och att det är 
mycket och intensiv trafik och stressig väg. Argument som att det blir lugnare och 
trafiken flyter bättre förekom. 

De som tyckte att den nya hastighetsgränsen var för låg tyckte så därför att de ansåg att 
de var mer vana att köra i 90 km/tim och att det är en bra väg som man kan köra fortare 
på. Det fanns dock även de som svarade att det flöt bättre innan. En del ansåg att det är 
för långsamt när man har bråttom. Ett flertal kommenterade att det är för många olika 
hastighetsgränser längs denna väg. 

Cirka 80 % svarade att de hade lagt märke till att något förändrats i trafikmiljön. De 
allra flesta svarade att hastighetsgränsen var förändrad. Några svarade att det kommit 
upp nya skyltar, att trafiken blivit mer stressig och aggressiv samt att det var högre 
intensitet och mer yrkestrafik. 

Det var 51 personer, drygt 90 %, som svarade att de hade lagt märke till att det var ny 
hastighetsgräns på vägen. Dessa personer fick svara på några frågor om skillnader 
mellan den nya hastighetsgränsen och den gamla.  

Det första de fick ta ställning till var om de själva körde i en annan hastighet nu jämfört 
med tidigare och huruvida andra bilister körde annorlunda. Som figur 39 visar svarade 
drygt 70 % att de körde långsammare sedan hastighetsgränsen blev sänkt. De flesta 
andra körde oförändrat jämfört med tidigare. Bara knappt 30 % ansåg att andra bilister 
hade börjat köra långsammare. Drygt 30 % tyckte att andra bilister körde som tidigare, 
men det var också en förhållandevis stor del som uppfattade att andra bilister hade 
börjat köra fortare. 

Majoriteten av bilisterna, drygt 77 %, svarade att de inte tyckte att det var svårt att 
anpassa sin hastighet till den nya gränsen.  
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Bilisternas bedömning av hur de själva och andra kör jämfört med tidigare  (n=51)
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Figur 39  Bilisternas bedömning av hur de själva har förändrat hastigheten de kör i längs 
sträckan och hur andra bilister har förändrat sin hastighet. 

 

Bilisterna fick också bedöma vilken påverkan de trodde att förändringen hade på fram-
komligheten och säkerheten på sträckan, se figur 40. När det gäller framkomligheten så 
svarade nästan 60 % att framkomligheten var oförändrad trots att hastigheten var sänkt. 
Endast 16 % ansåg att framkomligheten minskade. Drygt hälften trodde att säkerheten 
ökade, medan en knapp tredjedel trodde att den blev oförändrad. Endast en person 
trodde att säkerheten skulle minska.  

Bilisternas åsikt om påverkan på framkomlighet och säkerhet  (n=51)
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Figur 40  Bilisternas åsikter om hur den nya hastighetsgränsen påverkar framkomligheten och 
säkerheten på vägsträckan. 

 

Cirka 56 % av dem som svarade att de hade noterat att hastigheten hade förändrats 
svarade att de tyckte att det var bra att Vägverket hade gjort denna förändring. Det var 
30 % som tyckte det var dåligt.  

Totalt sett bland alla tillfrågade på den här platsen (57 personer) kände 77 % till att det 
pågår ett arbete på Vägverket med att förändra hastighetsgränserna. Ytterligare 9 % 
kände delvis till det och 46 % trodde att denna förändring kommer att innebära att 
allmänheten följer hastighetsgränserna bättre än de gjort tidigare, medan 35 % inte 
trodde att det skulle bli bättre, se figur 41. 
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Tror du att allmänheten kommer att följa de nya hastigheterna 

bättre än de gamla? (n=57)
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Figur 41  Bilisternas syn på huruvida de nya hastighetsgränserna kommer att efterlevas bättre 
än de gamla. 
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Intervjuunderlag 
2008-11-06  Underlag vid trafikantintervjuer 

 

Datum  ____________________ 
Plats ____________________ 
Vägnr ____________________ 
Hastighet ____________________ 
Bilmodell ____________________ 
Intervjuare Bea   

 Anna   

 Helena  

 Karin  

   

Bilist: kön Man  

 Kvinna  

   

Passagerare i 
bilen 

Ja, barn  

 

 Ja, vuxna  

 

 Nej  

 

Hej, jag heter _______ och kommer från VTI, Statens Väg- och 
transportforskningsinstitut/Vägverket Konsult. Jag undrar om jag får ställa 
några frågor till dig avseende trafikmiljön på den här vägsträckan _______ . Vi 
är intresserade av hur du uppfattade trafikmiljön utmed den väg du just har 
kört. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  
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1. Vilket år är du född?   _____________ 
 
2. Hur många mil kör du ungefär per år? 

 
 < 500 mil/år 

 500-1500 mil/år 

 >1500 mil/år 

 Vet ej 

 
3. Kör du privat eller i tjänsten? 

 Privat 

 Tjänsten 

4. Hur ofta kör du på den här vägsträckan? 

 
 Dagligen 

 En eller flera gånger per vecka, men inte dagligen 

 En eller flera gånger per månad, men inte varje vecka 

 En eller flera gånger per år, men inte varje månad 

 Mer sällan/aldrig 
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5. Vilken hastighetsgräns är det på den här vägen? Vad tycker du att det ska 

vara? 

 
 Jag tror det är….  Jag tycker det ska vara… 

 50 km/tim  50 km/tim 

 60 km/tim  60 km/tim 

 70 km/tim  70 km/tim 

 80 km/tim  80 km/tim 

 90 km/tim  90 km/tim 

 100 km/tim  100 km/tim 

 110 km/tim  110 km/tim 

 120 km/tim  120 km/tim 

 Annan_____________  Annan_____________ 

 Vet ej/kommer inte ihåg  Vet ej 

 

Varför tycker du att gränsen ska vara .... km/tim? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
6. Har du lagt märke till att något i trafikmiljön har förändrats under den 

senaste tiden? 

 
Ja  

Nej  

    

Om ja, vad? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Det jag tänkte på var att vägen fått ny hastighetsgräns. 

 
7. Har du noterat att vägen fått ny hastighetsgräns? 

Ja 

Nej  gå till fråga 14 

Vet ej/kommer inte ihåg  gå till fråga 14 

 
8. Kör du fortare, saktare eller oförändrat sedan hastighetsgränsen ändrades?  

Ja, kör fortare  

Ja, kör saktare  

Oförändrat  

Vet ej/kommer inte ihåg  

 
9.  Kör andra trafikanter fortare, saktare eller oförändrat sedan 

hastighetsgränsen ändrades?  
Ja, kör fortare  

Ja, kör saktare  

Oförändrat  

Vet ej/kommer inte ihåg  

 
10. Hur påverkar den nya hastigheten framkomligheten (möjligheten att ta sig 

fram i önskat tempo) på denna väg?  
Den ökar  

Den minskar  

Den är oförändrad  

Vet ej/kommer inte ihåg  
 
11. Hur påverkar den nya hastigheten säkerheten på denna väg?  

Den ökar  

Den minskar  

Den är oförändrad  

Vet ej/kommer inte ihåg  
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12. Är det bra eller dåligt att Vägverket har förändrat hastigheten på den här 

vägsträckan?   
Bra 

Dåligt 

Vet ej 

  
13. Tycker du det är svårt att anpassa din fart till den nya hastighetsgränsen? 

Ja  

Nej  

Vet ej 

 

 

Nu kommer några mer generella frågor om nya hastighetsgränser. 

 
14. Känner du till att det har pågått ett arbete på Vägverket med att ändra 

hastighetsgränserna (på vissa vägar samt med att införa 60-80-100-120 
km/tim)? 

Ja 

Delvis 

 

 

Nej   

 
15. Tror du att allmänheten kommer att följa de nya hastighetsgränserna bättre 

än de gamla?  

 Ja  

Nej   

Vet ej  

   

   

 Tack för att du svarade på mina frågor! 
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