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Abstrakt 

Trafiksäkerhet är ett viktigt samt alltid ett aktuellt ämne. Polisen och Vägverket har under 

lång tid arbetat mot en nollvision. Nollvisionen innebär att bland andra Polisen och Vägverket 

arbetar tillsammans i avsikt att uppnå visionen om noll döda i trafiken.                         

Nedanstående rapport syftar till att ta reda på vad allmänheten anser om de höjda 

bötesbeloppen vid hastighetsöverträdelse som infördes år 2006. Rapporten syftar även till att 

ta reda på hur polisen arbetar med Rikspolisstyrelsens nya riktlinjer gällande nolltolerans. 

Nolltoleransen innebär att samtliga fordon som färdas med en hastighet av minst 6km/h över 

det tillåtna skall rapporteras. Tidigare har det inte funnits några klara riktlinjer vid vilken 

hastighet en förare skall rapporteras vid hastighetsöverträdelse. Undersökningen jämför 

statistik från Stockholms samt Västerbottens län. Resultatet från undersökning angående 

allmänhetens syn på det höjda bötesbeloppet visar att höjningen endast givit en ringa effekt. 

Majoriteten av de tillfrågade tror att andra medel skulle ha en större inverkan på att minska 

hastighetsöverträdelser. Resultatet från undersökningen gällande polisens nolltolerans tyder 

på skillnader mellan Stockholms och Västerbottens län. Störst skillnad i sina resultat visade 

Stockholms län. Slutsatsen av denna rapport är att allmänheten anser att polisens övervakning 

av trafiken är det som har störst inverkan på hastigheten, inte bötesbeloppet. Slutsatsen när det 

gäller nolltoleransen, är att Stockholm är det län som har visat störst förbättring utifrån 

Rikspolisstyrelsens nya riktlinjer som sattes i bruk år 2006. Detta säger dock inte att 

Västerbottens län varit svaga, utan endast att förändringen varit störst i Stockholms län.                                                                                          
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1. Inledning 

Eftersom trafiken utgör en stor del av polisens arbete, anser vi att detta är ett intressant ämne 

att fördjupa sig i. Trafik är ett ämne som på något sätt berör oss alla, och vi anser att det som 

polis är viktigt att ha god kunskap samt insikt i ämnet. Varje år dör det hundratals människor i 

trafiken och det är ofta hastigheten som är avgörande för hur allvarlig utgången av en 

kollision blir. Vi anser att polisen har ett stort ansvar att uppmärksamma och informera 

bilister och trafikanter om riskerna vid höga hastigheter. Vi har därför valt att inrikta oss mot 

polisens rapportering vid hastighetsöverträdelser, samt allmänhetens syn på bötesbeloppen 

kontra andra åtgärder.   

 

1.1 Bakgrund 

Nollvisionen är en vision där människor inte skadas eller dödas i trafiken. 1997 togs ett beslut 

i riksdagen om nollvisionen, vilket har lett till stora förändringar inom 

trafiksäkerhetspolitiken.   

Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt samt en strategi till för att ta fram ett säkert 

vägtransportsystem. I nollvisionen slås det fast att det inte är acceptabelt att det dör folk i 

trafiken. Nollvisionens trafiksäkerhetsarbete innebär att gator, vägar samt fordon skall bättre 

anpassas till människors förutsättningar. Sedan nollvisionen etablerats har vägtrafiken skördat 

färre människoliv.  

Nollvisionen visar på att vägtransportsystemet är en helhet, med olika komponenter måste 

samspela. Exempel på sådana komponenter är trafikanter, vägar samt fordon. Inom 

nollvisionen har de som utformat vägtransportsystemet det största samt yttersta ansvaret för 

säkerheten.  Exempel på dessa kan vara fordonstillverkare, transportföretag, väghållare, 

lagstiftande myndigheter och inte minns polisen.  

Den enskilde människan har även den ett stort ansvar att följa lagar och bestämmelser.  Innan 

nollvisionen togs fram, lades nästan allt ansvar på den enskilde trafikanten. Visionen utgörs 

av ett samspel mellan olika grundelement, där var och ett påverkar säkerheten. Innehållet i 

visionen är en blandning av etik, samverkande av olika delar i vägtransportssystemet, 

människans egenskaper, ansvar m.m. Dessa faktorer verkar var och en för sig men samspelar 
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även i ett större perspektiv.  

Inom nollvisionen accepteras inga dödsfall i trafiken. Det finns dock utrymme för skadade i 

trafiken. Nollvisionen utgår från att människor gör misstag i trafiken och så kommer det alltid 

att vara, visionen är dock att olyckor kommer att accepteras men inte olyckor som leder till 

dödsfall eller allvarliga personskador. Nollvisionen har förändrat tankebanorna inom 

trafiksäkerhetsarbetet.  Ett exempel på detta:  

Tidigare använde man sig nästen enbart av trafikljus vid korsningar. Detta ledde till få 

olyckor, dock så var de enstaka olyckorna svåra och ledde ofta till allvarliga personskador. 

Genom det nya tankesättet har man istället installerat rondeller vid många korsningar, dessa 

rondeller leder till fler olyckor, men lindrigare personskador. 

Några viktiga delar i arbetet för att nå nollvisionen är att sänka farterna på vägarna. De farter 

som skall råda på vägarna skall vara anpassade till miljön, det vill säga att farten skall vara 

anpassad till svårigheten på vägen, miljön runt omkring vägen samt de mänskliga 

begränsningar som finns.  Exempel på förändringar som har kommit i samband med den nya 

nollvisionen är: Fler cirkulationsplatser, 2+1-vägar med mittbarriär, 30 km/h inom tättbebyggt 

område, sidoområdena bredvid vägen har gjorts säkrare, fler hastighetsgränser har införts, fler 

och bättre fungerande fart kameror har satts upp, höjda böter för fartöverträdelser, riktlinjer 

om nolltolerans vid trafiköverträdelser över 6 km/h m.m. 
1 

 

1.1.1 Böter 

Vi har här tagit del av en studie över hur hastigheten påverkades av de höjda böterna som 

infördes år 2006. Denna rapport är skriven av Hans-Åke Cedersund för VTI. 

Den 1 oktober 2006 höjde man böterna markant för de flesta trafikförseelser. Här ingick 

hastighetsöverträdelse. I denna studie skriver han att utländska rapporter har visat att man kan 

förvänta sig en sänkning av hastigheten på de sträckor som upptäcktsrisken är stor.  I denna 

studie har man använt sig av 13 platser i tre områden. Dessa är E20 runt Skara, riksväg 55 

                                                           
1
Vägverket(2006)http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1070/88823_saker_trafik_nollvisionen_pa

_vag_utg  _4.pdf [2009-03-24]  

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1070/88823_saker_trafik_nollvisionen_pa_vag_utg
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1070/88823_saker_trafik_nollvisionen_pa_vag_utg
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söder om Katrineholm samt riksväg 50 i västra Östergötland. Mätningarna gjordes dels i 

mitten av september samt i mitten av oktober 2006. Till mätningen användes TA89, som är 

två luftslangar som ligger utlagda över vägen. Dessa mäter med en tiotusendels sekunds 

noggrannhet. Resultatet av denna studie visade att efter den nya höjningen av hastighetsböter, 

gjorde att medelhastigheten efter höjningen minskade mede 1,4 km/h än innan. Vilket är en 

stor effekt av en icke fysisk åtgärd enligt Cedersund. 
2 

 

 

Bötesbelopp i kronor från den 1 oktober 

Tidigare bötesbelopp anges inom parentes   

  

Fortkörning på 30- och 50-väg  På 70- 90- 110-och 120-sträckor

       

1-10km/tim för fort: (1000) 2000      1-10 (800) 1500     

11-15 (1200) 2400   11-15 (1000) 2000  

16-20 (1400) 2800   16-20 (1200) 2400 

21-25 (1600) 3200   21-25 (1400) 2800 

26-30 (1800) 3600   26-30 (1600) 3200 

31-40 (2000) 4000    31-35 (1800) 3600 

    36-40 (2000) 4000                    3  

1.1.1.1 Nolltolerans 

Att alla medborgare i Sverige var de än bor bör bli behandlade likvärdiga av ordningsmakten 

är en självklarhet. Detta är en demokratisk rättighet ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Det har 

dock visat sig att det finns stora skillnader i hur olika myndigheter arbetar med 

trafiksäkerhet.
4
 Det är rikspolisstyrelsen som har ansvaret över polisens trafiksäkerhetsarbete. 

                                                           
2
 Hans-åke Cerdersund(2008)http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/N19-2008.pdf [2009-03-25] 

3
 Caroline Olsson(2009) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article442335.ab [2009-03-25] 

4
 Polisavdelningen(2006) http://www.ntf.se/Tidning/pdf/polisen_strategi.pdf [2009-03-25] 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article442335.ab
http://www.ntf.se/Tidning/pdf/polisen_strategi.pdf
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När det gäller hastighetsöverträdelser har rikspolisstyrelsen tagit fram riktlinjer för hur polisen 

gemensamt skall arbeta mot hastighetsöverträdelser. Ett sätt att försöka minska 

hastighetsöverträdelserna på våra vägar är att sänka rapporteringsgränsen i samband med 

hastighetskontroller. Enligt en lärare på polisutbildningen som har specialkunskap inom 

trafikarbete fanns det tidigare inga klara riktlinjer för vid vilken hastighet en förare skulle 

rapporteras. Den enskilde polismannen kunde då lämna rapporteftergift utifrån eget bevåg.  

Polisen ska därför gemensamt över hela landet med början 2006 rapportera överträdelser från 

och med 6 km/h över den gällande hastighetsgränsen. Detta innebär att om en förare kör 

56km/h på en 50-väg så skall denna person bli bötfälld. 
5
 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att försöka få en inblick i polisens nationellt gemensamma 

arbete mot hastighetsöverträdelse. Vi har här valt att specificera oss på polisens arbete med att 

rapportera samtliga fordon som kör med en hastighet från och med 6km/h över det tillåtna.                               

Vi vill även få en bild över allmänhetens syn på de höjda bötesbeloppen, som införts för att 

komma närmare målet med inga döda i trafiken.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur har de höjda bötesbeloppen vid hastighetsöverträdelse påverkat allmänhetens syn på att 

köra över den tillåtna hastigheten? 

 Vad tycker allmänheten är en adekvat åtgärd för att minska antalet hastighetsöverträdelser? 

 Har rikspolisstyrelsens sänkta toleransnivå för rapportering vid 6km/h, fått genomslagskraft 

vid Västerbottens samt Stockholms län polismyndighet? Kan man utläsa något resultat utifrån 

rikspolisstyrelsens nya riktlinjer? 

 

                                                           
5
 RPS polisavdelningen(2006) http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/trafikstrategi.pdf 

[2009-03-25] 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/trafikstrategi.pdf
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1.4 Avgränsningar 

När det gäller de höjda bötesbeloppen har vi endast valt att undersöka allmänhetens syn på 

detta. Det resultat som vi kommer att använda oss av är enkätsvar som besvarar vissa utvalda 

frågeställningar.                                                                                                                            

När det gäller rikspolisstyrelsens sänkta toleransnivå kommer vi endast att undersöka 

skillnader i hastighetsöverträdelser mellan 6- 10km/h. Dessa undersökningar kommer att 

genomföras utifrån statistik från före samt efter 2006. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att få svar på frågeställningen om hur de höjda bötesbeloppen vid hastighetsöverträdelser 

har påverkat allmänheten i Umeå, gick vi ut i centrala Umeå och intervjuade 40 slumpmässigt 

valda personer. För att få svar på våra frågeställningar frågade vi 6 stycken frågor. Varje 

intervju tog cirka 3-4 minuter. Frågorna vi ställde var: 

1. Finns det tillfällen då du har brutit mot gällande hastighetsgräns? 

2. Har du uppmärksammat att polisen år 2006 dubblade bötesbeloppet? 

3. Om JA har denna höjning resulterat i att du i större utsträckning håller dig inom gällande 

hastighetsgräns? 

4. Vad skulle det krävas för bötesåtgärd för att DU i större utsträckning skulle hålla dig inom 

gällande hastighetsgräns? 

5. Tror du att den finska varianten med dagsbotsystem, där storleken på bötesbeloppet 

regleras efter inkomst, skulle vara effektivt? 

6. Tycker du att det finns något annat, mer effektivt sätt istället för höjt bötesbelopp, att sänka 

medelhastigheten på våra vägar? 

 

För att få svar på frågan om rikspolisstyrelsens sänkta toleransnivå för rapportering vid 6km/h 

fått genomslagskraft vid Västerbottens samt Stockholms län polismyndighet, kommer vi att 

sammanställa statistik. Statistiken vi sammanställer kommer från trafikenheten i Skellefteå.    
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 2. Teori 

 

Rutinaktivitetsteorin 

Rutinaktivitetsteorin består av tre grundstommar.  

 Motiverad förövare 

 Lämpligt objekt 

 Avsaknad av kapabla väktare 

 

Motiverad förövare i detta fall är en person som har ett fordon och är villig att köra fortare 

än vad som är tillåtet.  

Lämpligt objekt är de vägar där den motiverade förövare är villig att bryta mot de 

hastighetsbestämmelser som finns.  

Avsaknad av kapabla väktare är de vägar där risken för att bli upptäckt av polis är minimal. 

För att ett brott skall kunna ske krävs det att samtliga stommar finns med i bilden.  Tas någon 

av dessa stommar bort försvinner tillfället för att brottet skall genomföras. 
6
 

                                                           
6
 Jerzy Sarnecki (2004) 

http://www.kista.info/download/18.1ac5f13fc59ca3d2e7fff936/Brottsf%C3%B6rebyggande+r%C3%

A5dets+organisation+i+Kista+Bilaga.pdf [2009-05-11]  

http://www.kista.info/download/18.1ac5f13fc59ca3d2e7fff936/Brottsf%C3%B6rebyggande+r%C3%A5dets+organisation+i+Kista+Bilaga.pdf
http://www.kista.info/download/18.1ac5f13fc59ca3d2e7fff936/Brottsf%C3%B6rebyggande+r%C3%A5dets+organisation+i+Kista+Bilaga.pdf
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3. Resultat 

 

3.1 Serie 1 svarar på frågan: Finns det tillfällen då du brutit mot gällande hastighetsgräns? 

Det som framkommer av figuren under är att samtliga tillfrågade någon gång brutit mot 

gällande hastighetsgräns. 
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3.2 Serie 2 svara på frågan: Har du uppmärksammat att polisen år 2006 dubblade 

bötesbeloppet? 

Under framkommer att majoriteten av de tillfrågade har uppmärksammat det höjda 

bötesbeloppet. Flera av dem som svarade ”Ja” på frågan, kände till ökningen, men inte 

storleken på höjningen. 
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3.3 Serie 3 svara på frågan: Om ja, har denna höjning resulterat i att du i större 

utsträckning håller dig inom gällande hastighetsgräns? 

Majoriteten av de tillfrågade har inte i större utsträckning kört inom gällande hastighetsgräns, 

trots medvetenhet om det höjda bötesbeloppet. Störst skillnad ser vi hos kvinnorna bland de 

tillfrågade. 
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3.4 Serie 4 svara på frågan: Vad skulle det krävas för bötesåtgärd för att du i större 

utsträckning skulle hålla dig inom gällande hastighetsgräns? 

32 personer av de 40 tillfrågade svarade: Att det inte finns någon specifik gräns för där 

bötesbeloppet skulle bidra till att de i större utsträckning skulle köra inom den tillåtna 

hastighetsgränsen. De resterande åtta personerna ansåg att det fanns ett bötesbelopp som i 

större utsträckning skulle medför att de skulle köra inom gällande hastighetsgräns. Bland 

dessa varierade svaret mellan 4000 kronor och 10 000 kronor. 

  

3.5 Serie 5 svara på frågan: Tror du att den finska varianten med dagsbotsystem, där 

storleken på bötesbeloppet regleras efter inkomst, skulle vara effektivt? 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att den finska varianten med dagsbotsystem, skulle vara ett 

effektivt sätt minska hastighetsöverträdelserna. 
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3.6 Serie 6 svarar på frågan: Tycker du att det finns något annat, mer effektivt sätt istället 

för höjt bötesbelopp, att sänka medelhastigheten på vägarna? 

21 personer av de 40 tillfrågade svarade att de ansåg att ökad övervakning med både fler 

fartkameror samt fler poliser skulle vara det effektivaste sättet för att sänka medelhastigheten 

på vägarna.  

5 personer svarade att de inte visste vad som skulle vara ett effektivt sätt att sänka 

medelhastigheten.  

8 personer svarade att man borde ta körkortet för mindre hastighetsöverträdelser, eftersom det 

skulle vara mer kännbart för fartöverträdare.  

2 personer ansåg att man skulle informera mer om riskerna när man kör för fort.  

1 person tyckte att det borde finnas fler skyltar som uppmärksammar föraren om vilken 

hastighet föraren håller.  

1 person tyckte att man skulle beslagta bilen.  

1 person tyckte att man borde använda sig av ”smartfart”. Detta fungerar så att man har en 

GPS i bilen som gör ett speciellt ljud när man överstiger hastighetsgränsen. Detta gör att 

föraren blir uppmärksammad på att det går för fort. 
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3.7 Statistik över ordningsbotsförelägganden 

 

 Västerbottens län            Stockolms län 

År  6-10km/h Totalt Procent

2004 1429 5815 24,50%

2005 1506 6241 24,10%

2006 1135 5516 20,50%

2007 1651 5545 29,70%

2008 1261 4585 27,50%        

År 6-10km/h Totalt Procent

2004 616 11225 5,40%

2005 920 13790 6,60%

2006 2046 15771 12,90%

2007 2548 18232 13,90%

2008 1719 14586 11,70%  

Tabellerna ovan visar på antalet ordningsbotar utfärdade för respektive årtal. Kolumnen 

”År” visar årtalet. Kolumnen ”6-10km/h” visar antalet rapporterade hastighetsöverträdelser 

vid hastigheterna 6-10 km/h över det tillåtna. Kolumnen ”Totalt” visar på det totala antalet 

rapporterade ordningsförelägganden. Kolumnen ”Procent” visar i procent antalet 

ordningsbotar utfärdade vid hastighetsöverträdelse vid 6-10 km/h i förhållande till det totala 

antalet ordningsförelägganden. 

 

Statistiken ovan visar en kraftig uppgång av antalet rapporterade hastighetsöverträdelser 

mellan 6-10 km/h i Stockholms län mellan åren 2004 - 2008. Uppgången är som tydligast vid 

årsskiftet 05/06. Man kan utläsa en markant ökning av antalet rapporterade 

hastighetsöverträdelser mellan 6-10km/h år 2006. År 2006 var det år Rikspolisstyrelsen 

införde den nationella toleransnivån. 

I Västerbottens län så är den procentuella uppgången inte lika markant som i Stockholm. Man 

kan dock se att Västerbotten procentuellt ligger på en hög nivå redan från 2004.  

År 2005 rapporterade Västerbottens län 1506 personer för hastighetsöverträdelse mellan 6-

10km/h. Detta jämfört med Stockholm som samma år rapporterade 920 personer för samma 

överträdelse. Jämför vi detta med året efter (det år då Rikspolisstyrelsen införde den 

nationella toleransnivån), kan man utläsa att Stockholms län rapporterade 2046 personer, 

medan Västerbotten rapporterade 1135. 

Utifrån statistiken har Västerbottens län inte haft samma förändring som Stockholm under år 

05/06. Däremot går det utläsa att Västerbotten under samtliga av de undersökta åren, haft en 

högre procentsats av rapporterade hastighetsöverträdelser än Stockholms län. Procentsatsen 
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utläses genom antalet rapporterade hastighetsöverträdelser mellan 6-10km/h, i förhållande till 

totala antalet utfärdade ordningsbotar i länet. 
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4. Diskussion 

Alla människor som brukar och använder bil, har vid något eller några tillfällen kört snabbare 

än tillåtet, detta åtminstone om man ska tro den undersökning vi gjort. Personligen tror vi att 

dessa siffror stämmer väl överens med verkligheten, kanske med några få undantag. Vad 

beror då detta på? Att människor gång på gång utsätter sig för vågstycket att tvingas böta 

tusentals kronor, bli fråntagna körkortet och som vuxen människa blottställa sig inför risken 

att bli tillrättavisad och kanske generad i en situation där man är fullt medveten om rätt och 

fel. Beror det på viljan efter att spara tid, trots att de flesta är medvetna om de ökade riskerna 

för och vid en kollusion, eller har det med känslan av odödlighet och falsk kontroll att göra? 

Vi tror inte att alla som kör för fort har bråttom. Däremot tror vi att stress kan vara en stor 

anledning till att vi ibland kör för fort. Vi intalar oss själva att vi kan tjäna enorma mängder 

tid genom att gasa flitigare, då vi i själva verket inte alls vinner särskilt mycket tid. Till 

exempel om vi färdas i 90km/h på en 80-sträcka, tjänar vi 48 sekunder per 10km. Trots denna 

ringa tidsvinst värderar vi den högre än både risken att fastna i en fartkontroll, som den ökade 

risken för och vid olyckor.   

Rikspolisstyrelsen verkar leva efter tron att höjda bötesbelopp är ett effektivt sätt att sänka 

medelhastigheten på vägarna. Enligt våran undersökning är det inte självklart att så är fallet. 

Majoriteten av de tillfrågade i vår undersökning svarade att det inte håller sig inom gällande 

hastighetsgräns i större utsträckning efter höjningen än vad de gjorde innan höjningen. Dock 

verkar denna lösning fungera för en liten procent av de tillfrågade, och givetvis är det bättre 

än inga alls. Emellertid ställer vi oss frågan om det kanske finns andra, mer effektiva sätt till 

att sänka medelhastigheten. För om det nu inte är bötesbeloppet som styr människors 

beteenden i trafiken vad är det då? 

När vi ställde frågan om det finns något annat mer effektivt sätt att sänka medelhastigheten på 

svarade fler än hälften att ökad trafikövervakning skulle vara ett mer effektivt sätt att sänka 

medelhastigheten än höjda bötesbelopp. Människor väger alltså risken att bli upptäckt, mot 

möjligheten att köra för fort. Kan det vara så att fortkörning hänger ihop med spänning och att 

leva lite på gränsen? Vi är av den uppfattningen. Av den anledningen tror vi inte att det är 

bötesbeloppet som ska regleras, utan istället var man sätter gränsen för upptäckt. Människor 

har alltid tyckt om att ta risker men ju större risken för misslyckande är desto färre risker tar 

vi.  
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Rikspolisstyrelsens mål med nollvisionen är noll antal döda i trafiken. Man vet att hastigheten 

är stor variabel för hur en olycka kommer att sluta.  Det finns även uppgifter om att 

medelhastigheten har sänkts på de vägar där det installerats fartkameror. En ny variant 

fartkomeror kommer kanske att träda fram på marknaden inom en snar framtid. Dessa 

kameror mäter inte enbart den aktuella hastigheten som ett fordon färdas i, utan även en 

medelhastighet mellan kameror. På detta sätt kommer upptäcktsrisken att bli näst intill total 

och fartsyndare förlorar möjligheten att tjäna de där extra sekunderna. Detta är enligt oss dock 

inte helt problemfritt, då det kan tänkas mötas av stora motsättningar i form av protester mot 

ett utökat ”storebrorsamhälle” där myndigheter i allt för hög grad bevakar landets innevånare. 

En intressant upptäckt vi gjort under vårt arbete, är att det finns hemsidor där man som 

privatperson kan teckna en så kallad ”forkörningsförsäkring”. Privatpersonen betalar 449 

kronor per år till ett försäkringsbolag, i gengäld betalar bolaget dina bötesbelopp vid 

fortkörning. Tecknar man en sådan försäkring försvinner ”risken att bli upptäckt”, eller 

åtminstone konsekvensen av att bli upptäckt. Vi ser detta som att respekten för riskerna vid 

höga hastigheter inte finns hos dessa personer som tecknar avtalen. Detta vi tycker är en 

obehaglig och skrämmande utveckling.  

 

4.1 Polisens nollvision gällande arbete med hastighetsöverträdelser.  

När man tittar på tabell 1 över västerbottens län ser man att procenten av bötfällda 

hastighetsöverträdelser jämfört med totala antalet bötfällda brott ligger på en ganska hög 

siffra under alla dessa år. Den procentuella siffran går aldrig ner under 20 procent. Detta kan 

tyda på att västerbottens län redan innan riktlinjerna kom i bruk vid 2006 jobbat efter dessa.  

Trots att dessa höga procenttal så ligger deras högsta stigning under denna tid på 5,6 %.  Det 

skulle även kunna vara så att Västerbottens län har lagt större resurser på trafikövervakning.  I 

detta fall tror vi att det kan föreligga viss skillnad men inte i denna skala. 
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4.2 Västerbottens län 

 Om vi jämför 2005 med 2006 ser vi att västerbotten år 2005 har en nergång från 1506 

bötfällda personer för hastigheten 6-10 km/h till 1135 bötfällda år 2006.  Denna nergång 

kanske inte är så konstig trots att det 2006 kom nya riktlinjer. Västerbottens län ligger på ett 

högt antal redan från början om man jämför med det totala antalet utfärdade böter. Denna 

skillnad är så liten att den kan vara av förklarlig typ. Om man tittar på år 2007 så ökar 

procenten med 9.5 %. Detta kan verka som en stor ökning men om man istället tittar på 

antalet bötfällda mellan 6-10 km/h så skiljer det sig endast med 516 stycken. Som vi nämnde 

tidigare så gör inte västerbottens län någon större förändring i antalet under åren 2004-2008 

utan ligger hela tiden på en ganska hög nivå om man tittar på procenten.  Dessa siffror kan 

eventuellt bero på att västerbottens län hela tiden har haft nolltolerans vid 6 km/h och över.  

Det skulle även kunna vara så att de inte alls har anammat dessa riktlinjer och det därför inte 

visar någon ökning utan snarare en minskning mellan åren 2005/2006.  I en artikel i Uppsalas 

nya tidning läste vi att Uppsala först 2009 började arbete efter dessa regler. Detta tolkar vi 

som att det inte är alla län som tagit detta till sig redan år 2006. Hur det är med västerbotten 

kan vi därför inte klar utläsa.  

 

4.3 Stockholms län 

Om vi tittar på statistiken över Stockholms län så ligger de väldigt lågt procentuellt sett. 

Under samtliga år mellan 2004-2008 ligger procentantalet på 13.90 procent som högst.  Detta 

är en stor skillnad mot västerbotten där procenten som högst låg på 29.7 procent. Om man 

tittar på Stockholms län år 2004 låg antalet bötfällda personer inom 6-10km/h på 616 stycken, 

vilket motsvarade 5.4 procent av de totala antal utfärdade ordningsböter. År 2008 var antalet 

uppe i 1719 stycken och motsvarade 11.7 procent av det totala.  Om vi tittar på skillnaden 

mellan år 2005 och 2006 ser vi procentsatsen 2005 var 6.6 procent och antalet mellan 6-

10km/h låg på 920 stycken. Tittar vi på efterföljande år då de nya riktlinjerna kommit i bruk 

ser vi att procentsatsen ligger på 12.9 procent och antalet ligger på 2046 stycken. Denna 

ökning ligger på mer än 6.3 procent av det totala antalet ordningsböter. Om vi tittar på antalet 

så har det mer än dubblats sedan året innan. Efter år 2006 håller sig procenten över 11 procent 

fram till 2008. Av dessa siffror ser det ut som att de nya riktlinjerna har fått stor 

genomslagskraft. Vi tycker att det känns som en för stor ökning för att det skall vara slumpen. 
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Vi ser inte heller en nergång efter 2005 vilket skulle kunna tyda på att de kontinuerligt arbetet 

efter de nya riktlinjerna.  Om Stockholms län har detta resultat som vi kan avläsa genom att 

de följt de nya riktlinjerna från år 2006, hur kan det då komma sig att ett län som Uppsala inte 

har börjat med dessa förrän nu? Kan det bero på att rikspolisstyrelsen är belägen i Stockholm? 

Eller beror det på att Stockholm som största staden står i fokus och genom detta behöver 

föregå med gott exempel? Dessa frågor har vi inget svar på men det tåls att tänkas på.  
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