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 Abstract 

Trafiksäkerheten är alltid aktuell och just nu satsas det mycket på nollvisionen. 

Med anledning av detta valde vi att skriva om höjningen av ordningsbotsbeloppen 

och dess effekter i trafiken.  

Vårt arbete syftar till att ta reda på om de nya ordningsbotsbeloppen fått den av 

myndigheterna avsedda verkan. Har allmänheten reagerat på de nya beloppen och 

i så fall hur? Hur upplever polisen höjningen av beloppen?  

För att få fram dessa fakta så genomförde vi snabb-intervjuer med allmänheten i 

Umeå. Vi intervjuade även chefen för trafikpolisen i Umeå. Geografiskt så valde 

vi att avgränsa oss till Umeå. 

I arbete förklarar vi vad en ordningsbot är, alltså en laga kraft vunnen dom i form 

av penningböter. Vidare tar vi upp anledningen till höjningen av 

ordningsbotsbeloppen och även hur mycket beloppen har höjts. För att försöka 

förstå vilken påverkan höjningen skulle kunna ha har vi tittat på och dragit 

paralleller med rutinaktivitetsteorin.  

Resultatet av vårt arbete är att majoriteten av de tillfrågade ur allmänheten inte 

känner sig påverkade alls av höjningen av ordningsbotsbeloppen. Polisen uppger 

sig uppleva att det är fler som är mer varsamma i trafiken. 

Den viktigaste slutsatsen vi kommit fram till är att trafiksituationen verkar ha 

blivit lugnare och att antalet utfärdade förelägganden av ordningsbot har minskat 

sedan höjningen. Dock har det ännu gått för kort tid sedan införandet för att kunna 

se en korrekt statistik på detta. 
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1 Inledning 

Vi valde att skriva om de nya ordningsbotsbeloppen för att trafiksäkerhet är ett 

viktigt och intressant ämne som är väldigt aktuellt med tanke på den alltid 

närvarande nollvisionen.  

Just nu satsas det mycket på trafiksäkerhet då riksdagens delmål för nollvisionen år 

2007 är max 270 döda i trafiken. 2006 omkom 440 personer i trafiken.                      

( Wising, 2006 ) Utbyggnaden av ATK (automatisk trafik kontroll) är en del i 

arbetet för att uppnå nollvisionen där även ordningsboten har en stor betydelse då 

det utfärdas kontorsföreläggande vid trafikbrott. Att beivra brott i trafiken syftar till 

att öka trafiksäkerheten. I trafiksäkerhetstänkandet är ordningsbotssystemet en 

effektiv och enkel åtgärd för att lagföra för vissa brott. Systemet med ordningsbot 

hjälper till att avlasta rättsväsendet, detta förutsätter naturligtvis att ordningsboten 

godkänns av den förelagde.  

Ett föreläggande om ordningsbot får utfärdas på brott som det ej är stadgat annat 

straff än penningböter eller normerande böter. Dock förekommer normerande böter 

väldigt sällan nuförtiden. ( RB 48:13) 

Det är inte alltid möjligt att utfärda en ordningsbot. Några exempel på detta är när 

den misstänkte förnekar brottet, om det förekommer ett brott som inte finns med i 

ordningsbotskatalogen till exempel vårdslöshet i trafik. Inte heller om det finns 

anledning att anta att enskilt anspråk kommer att bli aktuellt går det att utfärda en 

ordningsbot. ( RB 48:15) 

En ordningsbot godkänns genom att den förelagde och polismannen skriver under 

med sina namnteckningar på ordningsboten, eller genom att rätt summa betalas in.   

( Ordningsbotskungörelsen § 8) Ett godkänt föreläggande är en laga kraft vunnen 

dom. ( RB 48:3) 

 Riksåklagaren har i samarbete med rikspolisstyrelsen tagit fram en lista över de 

brott som ordningsbot kan utfärdas på. Riksåklagaren är även ansvarig för att sätta 

belopp på de olika brotten.  
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I proposition 2005:06/122 föreslog regeringen att bötesbeloppen för ordningsboten 

skulle höjas från lägst 100 till 200 kronor och från 2000 till 4000 kronor som högst. 

Ändringen trädde i kraft 1 oktober 2006.  

Motiveringen till denna till synes kraftiga höjning av bötesbeloppen är att 

frambringa en ökad regel efterlevnad av trafikreglerna därmed också öka 

trafiksäkerheten och få ner antalet döda och skadade i trafiken. Den senaste 

höjningen skedde 1992 och att sedan dess har den allmänna lönenivån och prisnivån 

ökat. ( Proposition 2005:06/122 )  Detta är ytterliggare en faktor som talat för en 

höjning för att nå en mer proportionerlig nivå på ordningsboten.  

1.1 Syfte 

I vårt arbete vill vi få reda på om syftet med de nya ordningsbotsbeloppen har fått 

den av myndigheterna avsedda verkan. Om allmänheten har de nya beloppen i 

bakhuvudet när de är ute på vägarna och kör och om allmänheten anpassar sin 

körning efter de nya beloppen. Vi vill jämföra syftet som framställs i förarbetena 

med allmänhetens uppfattning om de nya beloppen och hur väl de stämmer överens. 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningar som besvaras i denna rapport är: 

1. Har de nya ordningsbotsbeloppen fått avsedd verkan? (Ökad regel 

efterlevnad och därmed ökad trafiksäkerhet) 

2. Hur har allmänheten reagerat på de nya ordningsbotsbeloppen? 

3. Är det fler som inte godtar ordningsboten efter höjningen? 

4. Har polisen sett någon reaktion från allmänhetens sida på de nya 

ordningsbotsbeloppen? 

1.3 Avgränsningar 

I denna rapport så kommer vi att avgränsa oss till att endast titta på ordningsböter 

som rör trafiken då det är trafiksäkerheten som är vår inriktning. Geografiskt 

kommer vi att avgränsa oss till hur det se ut i Umeå.  
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1.4 Tillvägagångssätt 

För att få svar på frågeställningen om hur allmänheten har reagerat på de nya 

ordningsbotsbeloppen genomförde vi snabb-intervjuer med 33 personer ur 

allmänheten i Umeå. Detta för att få veta om deras uppträdande i trafiken påverkats 

efter att de nya ordningsbotsbeloppen trätt ikraft och vad de tror att bakgrunden till 

höjningen är. Därigenom kommer vi inte att få fram den absoluta sanningen om 

allmänhetens synpunkt men vi kommer att få en ungefärlig uppfattning. Intervjuerna 

tog mellan två och fem minuter att genomföra. 

Frågorna vi ställde var: 

Har du körkort?  

Vet du om att bötesbeloppen för hastighetsöverträdelse och andra trafikförseelser 

har höjts från 1 oktober, 2006? 

Hur påverkar det dig i trafiken? 

Varför tror du att bötesbeloppen har höjts?  

Vid tillfället för intervjuerna valde vi ut personer slumpmässigt. Detta gjorde vi 

genom att vid lunchtid en fredag placera oss på torget i Umeå. Under intervjun 

antecknade vi kön och ungefärlig ålder på den intervjuade personen. Vi skrev även 

ner antalet personer som inte ville delta i undersökningen. Innan vi gick ut i Umeå 

och började ställa frågor kontrollerade vi frågorna på ett antal bekanta. Detta för att 

få information om hur frågorna uppfattas och om de verkligen fungerar för vårat 

ändamål. Samt också för att vi skulle få testa vår intervjuteknik.  

Vi intervjuade även chefen för trafikpolisen i Umeå. Detta för att få svar på 

frågeställningarna om de nya ordningsbotsbeloppen fått avsedd verkan, om polisen 

sett någon reaktion från allmänhetens sida på de nya ordningsbotsbeloppen och om 

det är fler som inte godtar ordningsboten efter höjningen. 

Frågorna vi ställde var: 

Vilka effekter ser du av att bötesbeloppen har höjts? 

Hur har det påverkat ditt sätt att jobba som trafikpolis? 

Hur reagerar allmänheten idag mot innan beloppen höjdes? 
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2 Teori 

Då vi satte oss ner för att titta på om det fanns någon teori som låg till grunden 

för höjningen av ordningsbotsbeloppen, och även för ordningsbotens införande 

över huvudtaget, så kunde vi inte hitta någon sådan. Det vi gjorde då var att vi 

gick igenom litteratur för att se om det fanns någon teori som kunde passa in på 

det område som vi skriver om. Vi hittade då en kriminologisk teori som heter 

Rutinaktivitets teorin och den valde vi att titta lite närmare på. 

2.1 Rutinaktivitetsteorin 

Grundarna till rutinaktivitetsteorin är två amerikaner vid namn Lawrence Cohen 

och Marcus Felson, 1979. Dessa båda män menar att för att brott ska begås så 

krävs det att tre förutsättningar är uppfyllda. 

Motiverad förövare. 

Lämpligt objekt. 

Avsaknad av kapabla väktare. 

Cohen och Felson anser att det räcker att endast en av de tre förutsättningarna 

brister så kommer inte ett brott att begås.  

Rutinaktivitetsteorin är flitigt använd i det brottspreventiva arbetet då man 

försöker att jobba bort någon eller några av de tre förutsättningarna. I Sarneckis 

Introduktion till kriminologin tar man upp exemplet på hur man förr förbjöd 

pojkar/unga män att gå vall. Detta för att förebygga det då stora 

samhällsproblemet med tidelag genom att ta bort de lämpliga objekten, fåren, 

och därigenom minska motivationen hos förövaren.  

2.2 Rutinaktivitetsteorin och Ordningsboten 

Straff är till för att de som begått brott ska sona sitt brott och betala tillbaka till 

samhället men straffet är även till viss del till för att avskräcka folk från att begå 

brott. Med att avskräcka menar vi att man vill minska motivationen hos 

förövaren och just där kommer rutinaktivitetsteorin in i vårat arbete.  

Ordningsboten är en lagakraftvunnen dom och alltså ett straff för det mindre 

allvarliga brott en person har begått. Genom att höja ordningsbotsbeloppen så 
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vill man alltså försöka att minska motivationen hos förövaren. Förövaren är i 

vårat arbete föraren av ett fordon.  

I vårat fall har vi valt att tolka hela trafiksituationen som det lämpliga objektet 

vilket gör att den förutsättningen är svår att påverka genom ordningsbot eller 

någon annan brottspreventiv åtgärd. 

Avsaknad av kapabla väktare är också något som ligger utanför vårat område 

men vi tycker i alla fall att det är värt att nämna ATK i detta sammanhang då de 

skulle kunna tänkas uppfylla positionen som just kapabla väktare i 

trafiksituationen. Även polisen på vägen är en kapabel väktare. 

Det som föraren av ett fordon absolut vill undvika är ordningsboten som i 

trafiken utfärdas av de ovan nämnda kapabla väktarna.  
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3 Resultat 

Vi har sammanställt svaren vi fick från både intervjuerna med allmänheten och 

med chefen för trafikenheten i Umeå. De redovisas här i form av både diagram 

och text. 
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Tabell 1 redovisas fördelningen mellan kön och ålder på de intervjuade personerna. 

3.1 Allmänhetens kunskap om höjningen av ordningsbotsbeloppen 
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Tabell 2 visar fördelningen av svaren på frågan. ”Vet du om att bötesbeloppen för 

hastighetsöverträdelse och andra trafikförseelser har höjts från 1 oktober, 2006?” 

Det som framgår av tabell 2 är att majoriteten av de intervjuade var medvetna 
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om höjningen. Det var endast en person som inte uppfattat att en höjning hade 

skett. 

3.2 Effekter i trafikbeteendet genererade av de höjda 

ordningsbotsbeloppen 
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Tabell 3 visar fördelningen av svaren på frågan. ”Hur påverkar det dig i trafiken?” 

 Det som framgår av tabell 3 är att det mest förekommande svaret från 

allmänheten var att de inte hade påverkats överhuvudtaget. Några svarade att de 

körde försiktigare nu. Ett enstaka antal replikerade att de försökte tänka på det. 

En person svarade att denne tänkte mer på sitt uppträdande i trafiken efter 

höjningen 

Svaret som vi fick på frågan till polisen. ”Vilka effekter ser du av att 

bötesbeloppen har höjts?” Var att allmänheten i stort sett har blivit mer 

aktsamma i trafiken efter höjningen av ordningsbotsbeloppen. Även om det 

alltid kommer att finnas förare som inte bryr sig om trafikreglerna.  
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3.3 Allmänhetens tankar om motiven bakom höjningen  
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Tabell 3 visar fördelningen av svaren på frågan. Varför tror du att bötesbeloppen har höjts?  
På denna fråga fick vi en mängd olika svar. 8st svarade att höjningen skett för 

att minska antalet olyckor. 5st svarade att höjningen skett för att avskräcka och 

5st svarade att det skett för att påverka trafikanterna att köra försiktigare. 4st 

trodde att motivet var ökad regel efterlevnad. 3st svarade att tidigare 

bötesbelopp varit för låga. 3st svarade att höjningen var för att få ner antalet 

döda i trafiken. 2st svarade att ökad trafiksäkerhet var skälet till höjningen. 1 

person svarade att det var för att komma upp i grannländernas nivåer, 1 person 

för att få in mer pengar till staten och en person svarade att höjningen ägt rum 

för att få tag på syndarna. 

3.4 Ändrat arbetssätt hos trafikpolisen 

På frågan. ”Hur har det påverkat ditt sätt att jobba som trafikpolis?” Svarar han 

att polisens arbetssätt inte berörts. 
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3.5 Allmänhetens reaktion på de höjda ordningsbotsbeloppen 

Svaret vi fick på frågan. ”Hur reagerar allmänheten idag mot innan beloppen 

höjdes?” Var att det är många som kommenterar de nya högre beloppen och 

förklarar att det blivit dyrt att till exempel köra för fort. Vidare säger han att det 

inte är fler som protesterar eller nekar till att godkänna en ordningsbot nu än 

innan höjningen. Dock är det få som vid utfärdandet av en ordningsbot vägrar 

att godkänna boten. 

3.6 Kritisk granskning av resultatet. 

Efter intervjuerna tycker vi oss kunna konstatera att det fortfarande är för tidigt 

att kunna dra några riktiga slutsatser om hur de nya beloppen har påverkat 

dagens trafiksituation. Intressant att höra var att många ansåg sig vara lagliga 

förare som inte blivit påverkade av höjningen. Beror detta på att vi presenterade 

oss som studerande från polishögskolan eller är de flesta verkligen så 

laglydiga? Om vi hade utfört samma sorts intervjuer men endast presenterat oss 

som studerande vid universitetet hade vi då mottagit helt andra svar? Den bild 

vi fått från polisen kan ifrågasättas då vi endast intervjuat en polis. Om vi 

intervjuat flera polismän/poliskvinnor är utsikten stor att vi fått mera skiftande 

svar. 

3.7 Resultat sammanfattning 

Alla tillfrågade ur allmänheten utom en svarade att de hade kännedom om 

höjningen. Den debatt som varit i media runt höjningen av 

ordningsbotsbeloppen ser ut att ha bidragit i stor utsträckning till allmänhetens 

medvetenhet. Polisen vi pratade med säger att det verkar som att informationen 

om höjningen av beloppen har gått ut bra till allmänheten då de flesta enligt 

polisen är medvetna om detta. Dock var det få som visste om hur hög höjningen 

var. När vi berättade att de flesta beloppen fördubblats var det många som höjde 

på ögonbrynen.  

På frågan om hur de tillfrågade personerna påverkades av de höjda 

ordningsbotsbeloppen svarade de flesta att de inte påverkades alls då de ansåg 

sig själva vara laglydiga förare redan innan höjningen. De som svarade att de 
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påverkades i någon utsträckning uppgav att de tänker mer på konsekvenskerna 

av deras trafikförseelse och försöker köra försiktigare.  

När vi ställde frågan till allmänheten om varför de trodde att beloppen höjts så 

var svaren väldigt varierande. De flesta av svaren var relaterade till att öka 

trafiksäkerheten och minska antalet döda i trafiken. Näst efter dessa svar kom 

att höjningen syftar till att skapa ökad efterlevnad av trafikreglerna och att 

avskräcka folk från att begå trafikförseelser. Några av svaren vi fick var för oss 

helt oväntade då en person svarade att höjningen var till för att motsvara våra 

grannländers bötesbelopp. Ett annat exempel på oväntat svar var att en höjning 

skett för att få tag på trafiksyndarna. Det var dock bara en person som svarade 

på det sätt vi hade trott att de flesta skulle svara alltså att höjningen är skapad 

för att få in mer pengar till statskassan. 
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4 Diskussion 

Innan vi gick ut för att genomföra intervjuerna av allmänheten i Umeå trodde vi 

båda att många skulle svara att de var medvetna om att en höjning av 

ordningsbotsbeloppen hade verkställts. Från vissa håll sades det att 

informationen om höjningen inte hade gått fram till allmänheten trots all 

uppståndelse i media. En annan förutfattad mening som vi hade var att vi trodde 

att många skulle svara att höjningen endast var ett sätt att få pengar till 

statskassan och inte vara en brottspreventiv åtgärd i trafiksammanhang.  

I efterhand när vi tittar på de svar vi fått och vad vi förväntade oss för svar är vi 

positivt överraskade över hur väl informationen har gått ut till allmänheten och 

den ”sunda” inställning till höjningen av ordningsbotsbeloppen. Intressant är 

också att se hur allmänheten inte bara ser ordningsboten som ett straff utan mer 

som ett förebyggande medel mot trafikolyckor och för att skapa ett säkrare 

trafikklimat. Något vi reflekterat över vid intervjutillfällena är att ett flertal 

personer har nämnt nollvisionen vilket vi tycker är anmärkningsvärt i positiv 

bemärkelse.  

Tankarna vi hade innan vi genomförde intervjun med polisen var att 

allmänheten skulle ha en mer avig inställning till att godkänna en ordningsbot 

sedan höjningen av beloppen trätt ikraft. Detta skulle kunna få den effekt att 

höjningen skulle ta mer resurser från rättsväsendet då fler fall skulle gå till 

domstol. I och med detta skulle systemet med ordningsboten fallera av den 

orsaken att ett av syftena med ordningsboten är att avlasta rättssystemet. Vidare 

trodde vi att polisen skulle få ett mindre positivt bemötande av allmänheten vid 

utfärdande av ordningsbot. Nu visade det sig att de tendenser vi förutspått inte 

alls visade sig.  

Sedan de nya beloppen infördes kan man se att det skett en minskning av 

antalet utfärdade förelägganden. Vad detta beror på kan man inte klart säga 

eftersom de nya beloppen varit aktuella i relativt kort tid. För att få fram 

tillförlitlig statistik måste man se på det hela över en längre tidsperiod. 

Tittar vi på de svar vi fått från våra intervjuer med allmänheten säger 

majoriteten att de inte påverkats av höjningen. Detta kan ses som en paradox till 

att utskrivna ordningsböter har minskat, borde inte antalet trafikanter som kör 
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lagligt ha ökat. En möjlig förklaring till detta kan vi hitta i intervjun med 

polisen. Polisen tycker att de kan tyda att trafikanterna kör försiktigare efter 

höjningen. Detta talar emot det vi nyss nämnt om att allmänheten inte skall ha 

blivit påverkad.  

Här kommer polisen även med en annan förklaring. Nämligen att den från 

rikspolisstyrelsen utlovade ordningsbotskatalogen, innehållande bland annat 

alla de trafikbrott en ordningsbot kan utfärdas på, ännu inte kommit ut till 

myndigheterna. Detta inskränker polismannens möjligheter att utfärda en 

ordningsbot och gör att polisens arbete med ordningsboten blir svårare att 

utföra. En intressant tanke är att polisen har fått ut en lathund där de vanligaste 

trafikbrotten med ordningsbotsbelopp finns. Detta gör att någon begränsning att 

skriva ut en ordningsbot på hastighets överträdelser i praktiken inte existerar. 

En annan orsak till att antalet utskrivna ordningsböter skulle kunna vara det 

polismannen vi intervjuade bland annat nämnde. Närmare bestämt det att 

beloppen i och med höjningen i det närmaste har fördubblats. I förhållande till 

de höga beloppen kan brotten ibland ses som förhållandevis lindriga. Detta kan 

påverka polismannen på det sätt att det i vissa fall kan kännas svårare för 

honom att skriva ut en ordningsbot. Den mänskliga faktorn kan tänkas spela in 

mer nu än innan höjningen trädde i kraft då polismannen kan få en ökad 

benägenhet att lämna rapporteftergift. 

Vi nämner tidigare att det är för tidigt att kunna se en tydlig effekt av de nya 

ordningsbotsbeloppen. Detta har vi också fått bekräftat av en sagesman på 

vägverket. Han skriver till oss att ” Det är för tidigt att säga något ännu. I 

oktober 2006 märktes dock en nedgång i hastigheterna på landsbygd vilket får 

ses som ett trendbrott. Flera åtgärder infördes då nästan samtidigt. 

Ordningsböterna höjdes, antal km med ATK utökades snabbt och media skrev 

mycket om dessa nyheter. Sammantaget bedöms det här ha minskat omkomna 

med ett 10-tal fall på årsbasis”. 

Vi tycker att det hade varit intressant att titta på ordningsbotsstatistiken då 

längre tid fortlöpt från de nya beloppens införande. Som vi nämnt tidigare så 

har antalet utskrivna förelägganden av ordningsbot minskat. Rena tillfälligheter 
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i trafikanternas uppträdande men även årstid och trafikintensitet vid införandet 

skulle kunna vara anledningar till denna minskning. 

4.1 Slutsatser 

De slutsatser vi kunnat peka på efter intervjuerna med allmänhet och polis och 

analys av det övriga materialet, är att majoriteten av Umeås invånare är väl 

informerade om den nya ordningsboten och dess införande. Allmänheten ser sig 

inte ha blivit påverkad i någon större grad av höjningen. Ett enstaka antal av de 

intervjuade säger dock att de försöker köra försiktigare och att de tänker mer på 

det då det blivit dyrare att bryta mot trafikreglerna. Vidare kan vi se att antalet 

utskrivna ordningsböter har minskat och att polisens arbete inte påverkats av att 

ordningsbotsbeloppen höjts.  

Ytterligare en slutsats efter vårt arbete, med koppling till rutinaktivitetsteorin, är 

att de höjda ordningsbotsbeloppen allena inte tycks minska motivationen hos 

allmänheten att bryta mot trafikreglerna. Dock inverkar den indirekt då den kan 

vara konsekvensen vid ett möte med kapabla väktare. För att uppnå optimal 

effekt räcker det inte bara att höja ordningsbotsbeloppen utan det måste även 

ske en ökning av kapabla väktare ( polisen och ATK).  
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