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Förord
Vägverket har sedan 199� det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten 
i Sverige i samarbete med bl.a. polisen och kommunerna.

Att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik ingår som en del i 
ansvaret. En av de äldsta löpande undersökningarna på riksnivå inom 
detta område är den s.k. trafiksäkerhetsenkäten. Denna undersökning har 
genomförts av Statistiska centralbyrån sedan 1981.

Inom dagens trafiksäkerhetsarbete finns även en efterfrågan på 
undersökningar och tillståndsmätningar som gäller på regional och lokal 
nivå. Därför har vi gjort kompletterande tilläggsurval i de båda län som 
ingår i Region Stockholm; Stockholms län och Gotlands län.

I denna rapport redovisas resultatet från 2006 års undersökning för 
Stockholms län och Gotlands län, Region Stockholm totalt och för hela 
riket.

Vägverket Region Stockholm
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Viktigt att veta...
Rapportens avsikt är att genom diagram och kommentarer  
till diagrammen ge en översiktlig bild av resultaten från 2006  
års undersökning. I slutet av rapporten finns en tabellbilaga  
med underlag till respektive diagram.

Vi presenterar de resultat som är mest intressanta. Det finns  
ytterligare ett antal frågor som inte finns redovisade här,  
men som det naturligtvis är möjligt att få tillgång till.

För att hitta målgrupper i trafiksäkerhetsfrågor är kön och  
ålder två bakgrundsvariabler som ger värdefull information.  
I Vägverkets nationella rapport ”Resultat från 2006 års 
trafiksäkerhetsenkät” 2006:106, redovisas därför svaren dels  
totalt för hela gruppen, dels uppdelade efter kön och ålder.  
I denna länsrapport redovisas svaren dels totalt för hela  
gruppen, dels uppdelade efter kön. Uppdelning på ålder  
redovisas inte då underlaget är för litet. För ålders- 
skillnader hänvisas till den nationella rapporten.

För undersökningsmetodik och metodfrågor hänvisas  
till avsnittet ”Undersökningsmetodik” på sidan 5. Ett  
par noteringar kan dock göras redan här. I attitydfrågorna  
har en femgradig skala använts, från ”Instämmer helt”  
till ”Tar helt avstånd”. När det i diagrammen anges hur  
många som instämmer är det en summering av dem som  
”Instämmer helt” och ”Instämmer i stora drag”. 

Ansvariga för rapporten

Vägverket Region Stockholm, Karin Nordqvist tfn: 08-757 68 �9 

Statistiska centralbyrån, Ingemar Ekander tfn: 019-17 61 77
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Undersökningsmetodik
Frågorna i undersökningen, totalt ett 50-tal, behandlar bl.a.
– attityder till trafik, trafiksäkerhet, regler och bestämmelser.
– hur man skyddar sig med t.ex. bilbälte, cykelhjälm och reflexer.
I slutet av rapporten finns en tabellbilaga med sifferunderlag till respektive 
diagram

Genomförande: Årligen 1981–200�, 2005–2006

Urvalsstorlek: 10 5�6 individer i åldrarna 15–8� år i hela riket, utvalda  
 med statistiska metoder, varav 926 individer Stockholms   
 län och 926 i Gotlands län

Urvalsmetod: Individerna i hela populationen gruppindelades (stratifie- 
 rades) efter kön, åldersgrupper och geografiska områden;  
 totalt blev det 2 x 7 x 12 = 168 strata, varav 28 i region   
 Stockholm (2 x 7 x 2). Inom varje stratum drogs enkla 
 slumpmässiga urval.

Datainsamlingsperiod: 10 mars 2006 – 5 maj 2006.

Datainsamlingsmetod: Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Svarsfrekvens: 6�,1 procent i Stockholms län. 
(baserat på 66,1 procent i Gotlands län. 
bruttourvalet) 6�,6 procent i Region Stockholm totalt. 
 6�,5 procent i hela riket.

Skattningsförfarande: Uppgifterna har skattats med den konventionella s.k.  
 Horvitz-Thompson-metoden. Rak uppräkning har gjorts   
 inom  respektive stratum, utifrån antagandet att    
 det är samma svarsfördelning bland dem som inte   
 besvarat enkäten som bland de svarande (inom respektive  
 stratum).

Attitydfrågor: Fem svarsalternativ: instämmer helt, instämmer i stora   
 drag, ganska tveksam, mycket tveksam, tar helt avstånd.

Vilka svar redovisas De som svarat och tagit ställning utgör totalandelen,  
i denna rapport 100 procent. Svar som ”Vet ej” och ”Kan ej ta ställning” har  
 tagits bort, om inget annat anges.

När det i diagrammen anges hur många som instämmer är det en summering av 
dem som ”Instämmer helt” och ”Instämmer i stora drag”.
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I denna rapport presenteras resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2006 uppdelat på 
kvinnor och män i Stockholms län, Gotlands län, region Stockholm samt hela riket.

Antalet personer som svarat och tagit ställning i en enskild fråga avgör om 
eventuella skillnader mellan län/region och riket är statistiskt säkerställda. 
Urvalsstorleken i Stockholms län motsvarar ungefär nio procent av hela riket. 
Resultaten för länet bör därför tolkas med större försiktighet än resultaten för 
riket. För Gotlands län har ett lika stort urval dragits som för Stockholms län. 
Resultaten kan betraktas som något säkrare än för Stockholms län, eftersom en 
avsevärt högre andel av befolkningen valts ut.

Det är endast tre procent av regionens befolkning i åldersgruppen 15-8� år som är 
bosatt på Gotland. Det brukar inte vara mer än någon enstaka decimal som skiljer 
resultaten för Stockholms län resp hela regionen. Detta beror dels på att de flesta i 
regionen bor i Stockholms län och dels på att andelarna som redovisas i rapporten 
baseras på uppräknade värden. Andelen svarande i region Stockholm motsvarar 
ungefär riksgenomsnittet, se vidare avsnittet ”Undersökningsmetodik” på sidan 5.

Enkätsvaren visar betydande skillnader i attityder hos befolkningen inom region 
Stockholm. I Stockholms län anser t.ex. en högre andel än i hela riket att ”Det är 
viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna”, medan motsatsen gäller 
för Gotland. Även vanorna skiljer sig; på Gotland används reflexer av en betydligt 
högre andel än i hela landet, medan andelen reflexanvändare i Stockholms län är 
låg. Användningen av cykelhjälm är däremot jämförelsevis hög i Stockholms län, 
medan den är låg på Gotland.

Det finns också andra exempel på likheter/skillnader mellan de båda länen och 
hela riket. På Gotland upplevs sannolikheten att bli stoppad i en poliskontroll 
som betydligt större än i Stockholms län och i hela riket. Andelen som kört 
bil alkoholpåverkade är högre i Stockolms län än på Gotland och i hela riket. 
Benägenheten att somna/nästan somna vid ratten är däremot högre på Gotland.

I några frågor finns det relativt god samstämmighet mellan andelarna som 
redovisas för de båda länen och för hela riket; t.ex. att det är rimligt att sänka 
hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten och att straffet för rattfylleri 
borde vara hårdare.

Kvinnor har genomgående en mer positiv inställning än män till trafiksäkerhets-
främjande åtgärder. Kvinnor använder i högre grad reflexer och cykelhjälm. 
Användningen av bilbälten är allra högst bland kvinnor.

Sammanfattning
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Nollvisionen

Ingen människa ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Det är det långsiktiga mål – Nollvisionen – som riksdagen har beslutat om.

Ytterst har de som utformar vägtransportsystemet ansvaret för säkerheten.

”Hur många dödsfall i trafiken anser Du vara 
acceptabelt per år?”
Andel som svarat noll döda 2006

Noll döda i trafiken…
I Stockholms län anser 7� procent av 
kvinnorna och �7 procent av männen 
att det är oacceptabelt att människor 
dödas i den svenska trafiken. 
Jämfört med hela riket är stödet för 
nollvisionen högre bland kvinnorna 
men något lägre bland männen. På 
Gotland är stödet för nollvisionen 
högre bland både kvinnor och män.

”Vilka tre beteenden tror Du är viktigast för 
trafiksäkerheten?”
Andel som markerat aktuellt  
svarsalternativ  2006

Trafikantbeteenden
Av de sju trafikantbeteenden som 
anges i 2006 års trafiksäkerhetsenkät 
för att påverka trafiksäkerheten anser 
9�–95 procent av befolkningen i Region 
Stockholm, liksom i hela landet, att ”Inte 
köra rattfull” är allra viktigast.

Både i Stockholms- och Gotlands län 
anser större andelar jämfört med hela 
befolkningen att ”Hålla avståndet till 
framförvarande fordon” är ett av de 
tre allra viktigaste beteendena för 
trafiksäkerheten, liksom att ”Inte köra mot 
rött ljus”. Stödet för att ”Använda bilbälte” 
får däremot lägre stöd i de båda länen 
jämfört med hela riket.
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”Jag tycker att trafiken blivit mer riskfylld 
under senare år”
Andel som instämmer 2006

Mer riskfylld trafik
I region Stockholm tycker 65 procent av 
kvinnorna och �� procent av männen att 
trafiken blivit mer riskfylld under senare 
år. Detta är lägre andelar jämfört med hela 
riket.

”Jag tycker att trafikanterna i allmänhet visar 
större hänsyn i trafiken nu än tidigare”
Andel som instämmer 2006

Hänsyn i trafiken
Drygt 17 procent av kvinnorna och 2� pro-
cent av männen i Region Stockholm tycker 
att trafikanterna i allmänhet visar större 
hänsyn i trafiken nu än tidigare. För kvin-
nor motsvarar detta andelen för hela riket, 
medan en något högre andel män i Region 
Stockholm upplever att trafikanterna blivit 
hänsynsfullare.

Körkortskrav för EU-moped
Två av tre personer i Stockholms län och 
i hela riket tycker att det borde krävas 
körkort för att få köra EU-moped. Kvinnor 
instämmer i högre grad än män. Stödet för 
körkortskrav är lägre på Gotland än på fast-
landet.

Mobiltelefon och bilkörning
Ungefär två tredjedelar av samtliga 
personer som besvarat enkäten, betydligt 
fler kvinnor än män, anser att det borde 
vara förbjudet att prata i mobiltelefon när 
man kör bil. I Stockholms län är stödet 
för ett förbud betydligt lägre; i synnerhet 
bland män. På Gotland anser däremot en 
högre andel än i hela riket att bilförare 
skall avstå från mobilsamtal.
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”Sannolikheten att bli stoppad i en 
poliskontroll har ökat den senaste tiden”
Andel som instämmer 2006

Stoppad i poliskontroll
I Stockholms län upplever drygt 27 procent 
av de tillfrågade att sannolikheten att bli 
stoppad i en poliskontroll ökat under den 
senaste tiden. Detta överensstämmer unge-
fär med hela riket. På Gotland är det däre-
mot betydligt fler som gjort denna bedöm-
ning; 50 procent av männen och �9 procent 
av kvinnorna.
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Säkrare trafikmiljö

”Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen 
till 30 km/tim på gator där det finns många 
fotgängare och cyklister”
Andel som instämmer 2006

Hastighetsgränser i tätort
I Stockholms län anser 82 procent av 
kvinnorna och drygt 67 procent av 
männen att det är rimligt att sänka 
hastighetsgränsen till �0 km/tim på 
gator där det finns många fotgängare och 
cyklister. På Gotland är stödet för sänkta 
hastighetsgränser något lägre bland 
kvinnor.

”Alla större vägar borde förses 
med mitträcken för att förhindra  
möteskollisioner”
Andel som instämmer 2006

Mitträcken
8� procent av de svarande i Stockholms 
län anser att alla vägar borde förses 
med mitträcken för att förhindra 
möteskollisioner. Stödet är något högre 
bland kvinnor än bland män. På Gotland 
har kvinnorna en mer skeptisk inställning.

”Fler korsningar bör ersättas med 
cirkulationsplatser (rondeller)”   
 Andel som instämmer 2006

Cirkulationsplatser
Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade 
i Stockholms län anser att fler korsningar 
bör ersättas med cirkulationsplatser. Detta 
är något under riksgenomsnittet. Stödet är 
ungefär lika stort bland kvinnor som bland 
män. På Gotland finns det däremot fler män 
än kvinnor som är positivt inställda till cir-
kulationsplatser.

”Bilarna stannar sällan när jag ska gå över 
gatan på övergångsställe”
Andel som instämmer 2006

Bilarna stannar sällan
Ungefär var tredje person i de båda länen 
och i hela riket har svarat att bilarna säl-
lan stannar när de ska gå över gatan på 
övergångsställe. Fler kvinnor än män anser 
att bilarna sällan stannar.
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Från den 1 maj 2000 skärptes 
fordonsförares skyldigheter mot 
gående på obevakat övergångsställe. 
Fordonsförare blev då skyldiga att  
lämna gående företräde. Tidigare gällde 
att förare skulle anpassa hastigheten så 
att de inte åstadkom fara för de gående. 
lagregeln lyder:

”Vid ett obevakat övergångsställe har 
en förare väjningsplikt mot gående 
som gått ut på eller just skall gå ut på 
övergångsstället.”
(Trafikförordningen 1998:1276  
3 kap, 61 §)

”Automatisk hastighetsövervakning (med
 trafiksäkerhetskamera) är ett bra sätt att öka 
trafiksäkerheten.”
Andel som instämmer 2006 

Automatisk hastighetsövervakning,  
ökad trafiksäkerhet
I Stockholms län har 72 av kvinnorna och 
�6 procent av männen svarat att automatisk 
hastighetsövervakning är ett bra sätt att öka 
trafiksäkerheten. Detta innebär att kvinnorna 
har ungefär samma inställning jämfört med 
hela riket, medan männen har en mer skeptisk 
inställning. På Gotland ställer sig drygt 60 
procent bland både kvinnor och män positiva 
till automatisk hastighetsövervakning.

”Högsta tillåtna hastighet borde vara 30 km/tim 
vid passerande av buss som stannat för av- 
och påstigning.”
Andel som instämmer 2006 

Hastighetsgräns vid buss som stannat 
för av- och påstigning
7� procent av de tillfrågade i Stockholms 
län och i hela Sverige har svarat att högsta 
tillåtna hastighet borde vara �0 km/tim vid 
buss som stannat för av- och påstigning. 
Kvinnor instämmer i högre grad än män. På 
Gotland är stödet ännu högre.
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Trafiknykterhet
”Har det hänt någon gång under de senaste 
12 månaderna att Du kört bil efter att ha 
druckit alkohol utöver lättöl?” 
Andel som svarat ”ja” 2006

Onykterhet vid ratten
Enligt enkätsvaren från Stockholms län 
har 16 procent av männen och sex procent 
av kvinnorna kört bil efter att ha druckit 
alkohol utöver lättöl. Detta är betydligt 
högre värden jämfört med hela Sverige.

På Gotland har sju procent av bilförarna 
uppgivit att de kombinerat alkohol med 
bilkörning. Detta överensstämmer med 
genomsnittsvärdena för hela riket.

”Har Du under de senaste 12 månaderna åkt 
med någon förare som varit påverkad av 
alkohol?” 
Andel som svarat ”ja” 2006

Åkt med förare påverkad av alkohol
I Stockholms län har åtta procent svarat att 
de under de senaste 12 månaderna har åkt 
med en förare som varit påverkad av alko-
hol. Detta är ett högre värde än riksgenom-
snittet, som uppgår till fem procent.

På Gotland uppger fem procent av kvin-
norna och en dryg procent av männen att 
de åkt med en alkoholpåverkad förare.

.

”Alla bilar borde utrustas med ett alkolås där 
ett utandningsprov krävs varje gång bilen 
skall startas” 
Andel som instämmer 2006

Alkolås
I Stockholms län och i hela landet anser 
ungefär två av tre personer att alla bilar 
borde utrustas med ett alkolås där ett ut-
andningsprov krävs varje gång bilen skall 
startas. Betydligt fler kvinnor än män in-
stämmer. På Gotland är stödet för alkolås 
marginellt lägre.
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”Gränsen för rattfylleri borde gå vid 0 
promille och inte som nu vid 0,2”  
Andel som instämmer 2006

Noll promille
I Stockholms län anser 6� procent av 
kvinnorna och �� procent av männen att 
gränsen för rattfylleri borde gå vid 0 promille 
och inte som nu vid 0,2. Detta innebär lägre 
värden jämfört med hela riket; i synnerhet 
bland män. På Gotland är stödet för en ”noll-
promillegräns” högre än i Stockholms län, 72 
procent bland kvinnorna och �9 procent bland 
männen.
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lagen säger att man inte får köra 
motordrivet fordon påverkad av alkohol 
eller andra droger. Straffrättsligt går 
gränsen för rattfylleri vid 0,2 promille 
alkoholhalt i blodet. För grovt rattfylleri 
är gränsen 1,0  promille. Beträffande 
narkotikaklassade medel gäller en 
nollgräns.

(Lag (1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott, 4 §)

”Straffet för rattfylleri borde vara hårdare” 
Andel som instämmer 2006

Hårdare straff för rattfylleri
I Stockholms län har 92 procent kvinnorna 
och 88 procent av männen svarat att 
straffet för rattfylleri borde vara hårdare. 
På Gotland och i hela riket anser ännu fler, 
9� respektive 9� procent, att rattfyllerister 
borde straffas hårdare.
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”Har det hänt någon gång under de senaste 
12 månaderna att Du somnat/nästan 
somnat när Du kört bil” 
Andel som instämmer 2006

20”Har det hänt någon gång under de senaste 
12 månaderna att Du blivit stoppad av 
polisen i en nykterhetskontroll?” 
Andel som instämmer 2006

Stoppad av polisen i en nykterhets- 
kontroll
I Stockolms län uppger drygt 2� procent 
av de manliga bilisterna och 12 procent 
av de kvinnliga att de under de senaste 12 
månaderna blivit stoppade av polisen i en 
nykterhetskontroll. Detta är betydligt lägre 
andelar jämfört med hela riket. På Gotland 
har �6 procent av männen och 2� procent av 
kvinnorna stoppats av polisen.

19

Procent

Somnat/nästan somnat vid ratten
20 procent av de manliga bilisterna på 
Gotland och 11 procent i Stockholms län 
har uppgivit att de somnat/nästan somnat 
vid ratten under de senaste 12 månaderna. 
motsvarande andel för hela landet uppgår till 
1� procent. Kvinnor har en lägre benägenhet 
att somna/nästan somna vid bilkörning.
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Hastighet

”Det är viktigare att följa trafikrytmen än 
hastighetsgränserna”          
Andel som instämmer 2006

Trafikrytm och hastighetsgränser
Enkätsvaren för hela Sverige visar att 
61 procent av männen och �� procent av 
kvinnorna anser att det är viktigare att 
följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. 
I Stockholms län är det betydligt högre 
andelar som har denna uppfattning, medan 
stödet är lägre på Gotland. 

”Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna 
för att öka trafiksäkerheten” 
Andel som instämmer 2006

Att sänka hastighetsgränsen för att 
öka trafiksäkerheten
59–61 procent av kvinnorna i Region 
Stockholm och i hela landet anser det 
rimligt att sänka hastighetsgränserna för 
att öka trafiksäkerheten. �9 procent av 
männen instämmer.

”Hastighetsgränsen på motorvägar borde 
höjas till 130 km/tim” 
Andel som instämmer 2006

Hastighetsgräns på motorvägar
I Stockholms län anser 80 procent av 
männen och 5� procent av kvinnorna att 
hastighetsgränsen på motorvägar borde 
höjas till 1�0 km/tim. Detta är betydligt 
högre värden jämfört med hela riket. På 
Gotland är däremot stödet för 1�0 km/tim 
på motorvägar jämförelsevis lågt; drygt 
68 procent av männen och �9 procent av 
kvinnorna ställer sig positiva.

”Hastighetsgränsen vid övergångsställen bör 
alltid vara högst 30 km/tim” 
Andel som instämmer 2006

Hastighetsgräns vid övergångsställen
65 procent av kvinnorna och �7 procent 
av männen i Sverige anser att hastighets-
gränsen vid övergångsställen alltid bör 
vara högst �0 km/tim. I Stockholms län är 
stödet högre bland kvinnor. På Gotland 
är andelarna som instämmer lägre bland 
båda könen.
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”Jag skulle vilja ha ett tekniskt hjälpmedel 
i bilen för att lättare kunna hålla 
hastighetsgränserna” 
Andel som instämmer 2006

Tekniskt hjälpmedel
Var tredje person som besvarat enkäten i 
såväl Region Stockholm som i hela landet 
skulle vilja ha ett tekniskt hjälpmedel i
bilen för att lättare kunna hålla hastighets-
gränserna. Det finns fler kvinnor än män 
som önskar ett tekniskt hjälpmedel, i 
synnerhet i Stockholms län där nästan 
dubbelt så många kvinnor som män är 
positivt inställda.

”Automatisk hastighetsövervakning (med 
trafiksäkerhetskamera) är ett bra sätt att 
övervaka hastighetsöverträdelser”
Andel som instämmer 2006

Automatisk hastighetsövervakning, 
hastighetsöverträdelser
79 procent av kvinnorna och 59 procent av 
männen i hela landet anser att automatisk 
hastighetsövervakning är ett bra sätt att 
övervaka hastighetsöverträdelser. Andelen 
män är som instämmer är avsevärt lägre i 
Stockholms län och något högre i Gotlands 
län. Andelen positiva kvinnor är något lägre 
i båda länen.

”Automatisk hastighetsövervakning (med 
trafiksäkerhetskamera) borde finnas på fler 
gator och vägar”
Andel som instämmer 2006

Automatisk hastighetsövervakning på 
fler gator och vägar
69–70 procent av kvinnorna i hela landet och 
i Region Stockholm har svarat att de tycker 
att automatisk hastighetsövervakning med 
trafiksäkerhetskamera borde finnas på fler 
gator och vägar. �7 procent av männen i hela 
landet delar denna uppfattning. Stödet bland 
män är ännu högre, 51 procent, på Gotland, 
medan endast �6 procent instämmer i Stock-
holms län.

”Straffet för fortkörning borde vara hårdare”
Andel som instämmer 2006

Hårdare straff
2006 års Trafiksäkerhetsenkät visar att 
58 procent av kvinnorna och �2 procent 
av männen i Region Stockholm anser att 
straffet för fortkörning borde vara hårdare. 
För kvinnor motsvarar detta ungefär 
riksgenomsnittet, medan männens värde 
är något lägre. På Gotland är stödet för 
hårdare straff lägre bland kvinnor men 
högre bland män.
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”Polisens toleransgräns vid fortkörning 
borde sänkas”
Andel som instämmer 2006

Polisens toleransgräns
�� procent av kvinnorna och �� procent 
av männen i hela landet anser att polisens 
toleransgräns vid fortkörning borde sänkas. 
I Stockholms län är stödet för sänkt tole-
ransgräns lägre bland kvinnor, medan 
det på Gotland är något lägre bland båda 
könen.

”Hastighetsgränserna borde kunna varieras 
beroende på trafikmängd och väder” 
Andel som instämmer 2006

Variabla hastighetsgränser
72 procent av de kvinnorna och 82 procent 
av männen i Stockholms län anser att has-
tighetsgränserna borde kunna varieras 
beroende på trafikmängd och väder. Dessa 
värden överensstämmer ganska väl med 
andelarna för hela riket. Befolkningen på 
Gotland har en mer skeptisk inställning 
till variabla hastighetsgränser, där 6� pro-
cent av kvinnorna respektive 7� procent 
av männen tycker att hastighetsgränserna 
borde kunna varieras.
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Den 1 oktober 2006 höjdes böterna för 
ett antal trafikförseelser, bland annat 
fortkörning och att inte använda 
bilbälte. Böterna kan efter detta som 
mest uppgå till � 000 kr, istället för 
tidigare 2 000 kr.



18

Bilbälten
"Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i FRAMSÄTET?"
 Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av dem som åker bil i framsätet 2006.

"Hur ofta använder Du bilbälte då Du åker personbil och sitter i BAKSÄTET?"
 Andel som alltid eller nästan alltid använder bilbälte av dem som åker bil i baksätet 2006.

Tätort Landsväg

Bilbälten i framsätet
97–98 procent av kvinnorna i Region 
Stockholm och i hela landet har svarat 
att de alltid eller nästan alltid använder 
bilbälte i framsätet i tätortstrafik. För män 
i Stockholms län uppgår andelen till 9� 
procent, medan 91 procent av männen på 
Gotland använder bälte i tätortstrafik.

Vid landsvägskörning är bältesanvändningen 
i framsätet ytterligare något högre än i 

Tätort Landsväg

Bilbälten i baksätet
Ungefär 89 procent av samtliga kvinnor som 
besvarat enkäten och närmare 79 procent av 
männen använder alltid eller nästan alltid 
bilbälte när de åker baksätet i tätortstrafik. I 
Stockholms län är bältesanvändningen något 
lägre, medan den på Gotland högre bland 
kvinnor och lägre bland män.

Vid landsvägskörning brukar bältes-
användningen i baksätet i allmänhet vara 
högre än i tätortstrafik, medan skillnaderna 
är obefintliga på Gotland. mer än 92 
procent av kvinnorna på ön använder 
bälte både i tätorts- och landsvägstrafik. 
motsvarande andelar för män är 7�–75 
procent. 

31a 31b

32b32a

Procent Procent

Procent Procent

lagen om obligatorisk användning av 
bilbälte i framsätet för personer 15 år eller 
äldre kom 1 januari 1975.
motsvarande lag om användning av bilbälte 
i baksätet för personer 15 år eller äldre kom 
1 juli 1986.
För barn under 15 år blev det obligatoriskt 
att använda bilbälte i både framsätet och 
baksätet fr.o.m. 1 april 1988.
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tätortstrafik. På Gotland går det inte att 
påvisa någon större skillnad.
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Cykelhjälm

”Om det finns bälte i en buss, hur ofta 
använder Du det? ”
Andel som instämmer 2006

Bälte i buss
67 procent av kvinnorna på Gotland har 
svarat att de använder bälte om de åker buss. 
motsvarande andelar för Stockholms län är �� 
procent och för hela riket 55 procent. omkring 
�0 procent av männen i Region Stockholm och i 
hela landet använder bälte i buss.

”Hur ofta använder Du hjälm då Du cyklar?” 
Andel som alltid eller nästan alltid använder 
hjälm av dem som cyklar 2006

Få vuxna använder cykelhjälm
I Stockholms län uppger 2� procent av de 
kvinnor och 18 procent av de män som cyk-
lar att de alltid eller nästan använder hjälm. 
Detta är avsevärt högre andelar jämfört 
med hela riket. På Gotland är hjälmanvänd-
ningen betydligt lägre än på fastlandet, i 
genomsnitt 5,5 procent.

”Det borde vara obligatoriskt för alla att 
använda hjälm vid cykling”
Andel som instämmer 2006

Obligatoriskt med hjälm vid cykling
6� procent av de tillfrågade i Stockholms 
län och �9 procent på Gotland anser att det 
borde vara obligatoriskt att använda hjälm 
vid cykling. Kvinnor instämmer i högre 
grad än män.

33

35 36

Procent Procent

”Alla bilar borde ha ett tekniskt system, som 
påminner bilförare och passagerare att 
sätta på sig bilbältet”
Andel som instämmer 2006

34

Bältespåminnare
8� procent av de som har besvarat enkäten 
i Stockholms län och 81 procent på Gotland 
tycker att alla bilar borde ha ett tekniskt system 
som påminner bilförare och passagerare att 
sätta på sig bilbältet. Dessa värden är något 
lägre jämfört med hela riket. Något fler kvinnor 
än män är önskar bältespåminnare.
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"Hur ofta använder Du reflexer då Du är ute och går i mörker där biltrafik förekommer?"

Enkätsvaren visar att reflexer används 
i högre omfattning på väg eller gata där 
belysning saknas. Detta gäller i synnerhet 
för Gotland där andelen uppgår till �7 
procent. I Stockholms län använder 29 
procent reflex där belysning saknas och 
i hela landet �9 procent. Betydligt fler 
kvinnor än män använder reflex i trafik-
miljöer där belysning saknas. 

Synbarhet

Andel som alltid eller nästan alltid använder 
reflexer 2006 

Belyst gata/väg 

På Gotland har �� procent av de personer 
som är ute och går i mörker där biltrafik 
förekommer svarat att de använder 
reflex om vägen eller gatan är belyst. 
motsvarande andelar för Stockholms län 
är knappt 20 procent och för hela riket �0 
procent. Kvinnor använder reflexer i större 
utsträckning än män.

Andel som alltid eller nästan alltid använder 
reflexer 2006 

Ej belyst gata/väg 37 38
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Denna	tabellbilaga	innehåller	de	procentandelar	som	utgör	underlag	för	rapportens	diagram.	Diagram	och	tabeller	
är	numrerade	i	par	–	diagram	1	bygger	på	värden	i	tabell	1	osv.

I	attitydfrågor	representerar	andelarna	dem	som	instämmer	helt	eller	i	stora	drag.	I	fakta-	och	kunskapsfrågor	
gäller	andelarna	dem	som	svarat	”ja”	eller	instämmande	(t.ex.	”alltid	eller	nästan	alltid”	eller	”mycket	stort”).	

Respektive	diagramrubrik	i	rapporten	innehåller	utförligare	upplysningar	om	frågeformuleringarna.

TaBellBIlaga

5 EU-moped och körkort 
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 67,2 74,8 59,8
Gotlands län 59,4 65,8 53,0
Region Stockholm 67,0 74,5 59,6
Riket 65,7 72,0 59,5

21

9 Mitträcken på vägar
Region  Samtliga Kvinnor Män
NStockholms län 83,3 85,9 80,7
Gotlands län 78,0 76,0 79,8
Region Stockholm 83,1 85,7 80,6
Riket 80,9 85,8 76,1

10
  
Cirkulationsplatser (rondeller)
Region  Samtliga Kvinnor Män
NStockholms län 67,4 67,9 66,9
Gotlands län 71,9 67,9 75,7
Region Stockholm 67,5 67,9 67,2
Riket 72,5 73,0 72,1

11 Bilar stannar sällan
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 32,3 40,6 24,1
Gotlands län 33,3 37,1 29,5
Region Stockholm 32,4 40,5 24,3
Riket 32,5 36,7 28,3 

Stoppad i poliskontroll
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 26,7 26,4 26,9
Gotlands län 45,1 38,8 50,4
Region Stockholm 27,3 26,8 27,7
Riket 28,8 28,9 28,7

7

Trafikantbeteenden (Samtliga)   
 Sthlms Got- Region Riket 
 län lands Sthlm 
Beteende  län
Använda cykelhjälm 6,3 5,6 6,2 6,2
Hålla hastighetsgränserna 28,3 32,7 28,5 28,8
Inte prata i mobiltelefon  
när man kör 18,2 19,5 18,2 18,5
Inte köra rattfull 94,9 94,7 94,9 93,7
Använda bilbälte 37,4 39,6 37,4 44,9
Inte köra mot rött ljus 57,2 50,2 57,0 53,2
Hålla avståndet till  
framförvarande fordon 54,4 55,3 54,4 50,7

2a

Trafikantbeteenden (Kvinnor)   
 Sthlms Got- Region Riket 
 län lands Sthlm 
Beteende  län
Använda cykelhjälm 5,4 6,4 5,4 7,1
Hålla hastighetsgränserna 34,3 35,7 34,3 32,1
Inte prata i mobiltelefon  
när man kör 16,3 19,1 16,3 18,6
Inte köra rattfull 93,6 94,6 93,7 92,8
Använda bilbälte 38,3 40,4 38,3 45,7
Inte köra mot rött ljus 53,1 48,1 53,0 49,3
Hålla avståndet till  
framförvarande fordon 53,7 53,6 53,7 49,6

2b

Trafikantbeteenden (Män)   
 Sthlms Got- Region Riket 
 län lands Sthlm 
Beteende  län
Använda cykelhjälm 7,2 4,7 7,1 5,3
Hålla hastighetsgränserna 22,2 29,6 22,4 25,5
Inte prata i mobiltelefon  
när man kör 20,2 20,0 20,2 18,4
Inte köra rattfull 96,2 94,7 96,2 94,6
Använda bilbälte 36,5 38,9 36,5 44,2
Inte köra mot rött ljus 61,4 52,2 61,2 57,1
Hålla avståndet till  
framförvarande fordon 55,1 57,1 55,2 51,8

2c

1 Noll döda i trafiken
Region  Samtliga Kvinnor Män

Stockholms län 60,3 73,3 46,9
Gotlands län 64,3 69,9 58,7
Region Stockholm 60,4 73,2 47,2
Riket 58,0 66,9 49,3

3 Mer riskfylld trafik 
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 54,9 65,6 43,7
Gotlands län 51,7 59,6 43,9
Region Stockholm 54,8 65,4 43,7
Riket 62,8 73,1 52,5

4 Hänsyn i trafiken
Region  Samtliga Kvinnor Män
Norrbotten 23,4 25,4 21,5
Västerbotten 17,0 18,9 15,3
Region Norr 20,2 22,2 18,3
Riket 18,9 17,3 20,5

6 Mobiltelefon och bilkörning
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 61,3 73,8 48,7
Gotlands län 72,6 82,2 63,1
Region Stockholm 61,6 74,1 49,2
Riket 68,8 77,8 60,0

8 Hastighetsgränser i tätort
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 74,6 81,9 67,5
Gotlands län 70,3 73,8 66,8
Region Stockholm 74,5 81,6 67,5
Riket 71,0 78,7 63,3

12
  
Automatisk hastighetsövervakning,  
ökad trafiksäkerhet
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 59,2 72,3 46,1
Gotlands län 62,2 63,2 61,2
Region Stockholm 59,2 72,0 46,5
Riket 63,2 72,4 54,0

13 Hastighetsgräns vid buss som  
stannar för av- och påstigning
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 72,6 81,5 63,7
Gotlands län 79,2 80,9 77,5
Region Stockholm 72,8 81,5 64,1
Riket 73,2 78,1 68,4

14
 
Onykterhet vid ratten
Region (18-84 år) Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 10,9 5,8 16,2
Gotlands län 6,8 4,5 9,2
Region Stockholm 10,8 5,8 16,0
Riket 7,0 3,5 10,5

15 Åkt med förare påverkad av alkohol
Region  Samtliga  Kvinnor Män
Stockholms län 8,1  7,0 9,3
Gotlands län 3,1  4,7 1,4
Region Stockholm 8,0  6,9 9,0
Riket 5,0  4,8 5,3

16 Alkolås
Region  Samtliga  Kvinnor Män

Stockholms län 65,9 75,0 56,7
Gotlands län 63,8 72,9 55,0
Region Stockholm 65,9 74,9 56,6
Riket 68,0 76,5 59,5

17 Noll promille
Region  Samtliga  Kvinnor Män
Stockholms län 48,1  63,9 32,7
Gotlands län 55,0  72,0 38,5
Region Stockholm 48,3  64,2 32,9
Riket 57,6  71,1 44,4

18 Hårdare straff för rattfylleri
Region  Samtliga  Kvinnor Män
Stockholms län 90,2 92,3 88,0
Gotlands län 93,9 96,4 91,4
Region Stockholm 90,3 92,4 88,1
Riket 93,0 96,5 89,5

19 Stoppad av polisen i nykterhets-
kontroll
Region  Samtliga  Kvinnor Män
Stockholms län 18,3  12,2 24,5
Gotlands län 29,9  24,2 35,7
Region Stockholm 18,6  12,6 24,8
Riket 27,5  20,3 34,8

Somnat/nästan somnat vid ratten
Region  Samtliga  Kvinnor Män
Stockholms län 7,4  3,5 11,4
Gotlands län 13,4  7,3 19,8
Region Stockholm 7,6  3,6 11,7
Riket 9,6  6,3 13,0

20
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27 Automatisk hastighetsövervakning på 
fler gator och vägar
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 52,9 70,0 35,6
Gotlands län 60,4 69,7 51,4
Region Stockholm 53,1 69,9 36,1
Riket 57,7 68,7 46,9

31b Bilbälte i framsätet, landsväg
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 96,5 97,3 95,6
Gotlands län 95,0 99,0 90,8
Region Stockholm 96,4 97,4 95,4
Riket 97,1 98,4 95,7

21 Trafikrytm och hastighetsgränser 
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 59,4 49,2 69,3
Gotlands län 43,7 35,2 51,9
Region Stockholm 58,9 48,7 68,8
Riket 51,8 42,6 60,7

22 Ökad trafiksäkerhet genom sänkta 
hastighetsgränser 
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 50,0 61,0 39,5
Gotlands län 49,1 59,6 38,7
Region Stockholm 50,0 61,0 39,5
Riket 48,9 59,4 38,7

23 Hastighetsgräns på motorvägar
Region  Samtliga  Kvinnor Män
Stockholms län 66,5  52,8 80,1
Gotlands län 54,3  39,3 68,5
Region Stockholm 66,2  52,4 79,8
Riket 63,3  51,7 74,4

24 Hastighetsgräns vid övergångsställe
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 58,2 70,6 46,0
Gotlands län 51,1 61,8 40,5
Region Stockholm 58,0 70,3 45,8
Riket 56,1 65,3 47,0

25 Tekniskt hjälpmedel i bilen
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 32,3 40,6 24,1
Gotlands län 33,3 37,1 29,5
Region Stockholm 32,4 40,5 24,3
Riket 32,5 36,7 28,3

26 Automatisk hastighetsövervakning,  
hastighetsöverträdelser
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 60,9 75,9 45,9
Gotlands län 68,1 74,0 62,3
Region Stockholm 61,1 75,8 46,4
Riket 68,8 79,0 58,7

28 Hårdare straff
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 45,4 57,8 32,4
Gotlands län 44,1 50,0 38,0
Region Stockholm 45,3 57,6 32,6
Riket 46,2 57,2 35,4

29 Polisens toleransgräns
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 36,0 36,9 35,2
Gotlands län 36,0 40,8 31,8
Region Stockholm 36,0 37,0 35,1
Riket 38,9 43,8 34,2

30 Variabla hastighetsgränser
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 77,1 71,9 82,1
Gotlands län 69,4 64,3 74,4
Region Stockholm 76,9 71,7 81,9
Riket 77,9 74,3 81,4

31a Bilbälte i framsätet, tätort
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 95,5 97,0 94,1
Gotlands län 94,7 98,0 91,4
Region Stockholm 95,5 97,0 94,0
Riket 95,0 97,2 92,7

32a Bilbälte i baksätet, tätort
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 80,3 83,3 77,0
Gotlands län 84,2 92,5 74,4
Region Stockholm 80,4 83,6 76,9
Riket 83,8 88,5 78,7

32b Bilbälte i baksätet, tätort
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 83,8 85,3 82,2
Gotlands län 84,6 92,7 75,0
Region Stockholm 83,8 85,5 82,0
Riket 86,8 90,9 82,4

33 Bälte i buss
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 42,2 44,2 40,2
Gotlands län 56,0 67,0 41,5
Region Stockholm 42,5 44,9 40,2
Riket 48,3 54,7 41,5

34 Bältespåminnare
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 83,8 82,7 84,9
Gotlands län 81,4 82,2 80,5
Region Stockholm 83,8 82,7 84,8
Riket 87,0 87,8 86,2

35 Få vuxna använder cykelhjälm
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 20,3 23,6 17,9
Gotlands län 5,5 7,4 3,5
Region Stockholm 19,8 22,9 17,4
Riket 11,7 14,0 9,5

36 	Obligatoriskt med hjälm vid cykling
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 63,9 74,8 52,7
Gotlands län 38,8 45,9 31,8
Region Stockholm 63,1 73,9 52,1
Riket 55,0 62,6 47,3

37 Använder reflexer.  
På belyst gata/väg
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 19,5 21,5 17,6
Gotlands län 33,7 41,7 24,9
Region Stockholm 20,0 22,2 17,8
Riket 30,0 36,4 23,5

38 Använder reflexer.  
På ej belyst gata/väg
Region  Samtliga Kvinnor Män
Stockholms län 28,8 37,8 21,2
Gotlands län 47,4 62,1 31,3
Region Stockholm 29,4 38,6 21,5
Riket 38,8 49,2 28,8
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