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Förord

Välkommen till Goodyears Däckbarometer som är en färsk rapport om däck, körvanor och

trafiksäkerhet. I Däckbarometern har vi bland annat kartagt hur svenskarna beter sig i trafiken, vad 

de tycker om EUs nya däckmärkning, vilka de främsta trafikfarorna är och mycket annat. 

Syftet med Goodyears Däckbarometer är att främja en medveten och ansvarsfull bilkörning. Och där 

har däcken en grundläggande betydelse. Med Däckbarometern hoppas vi att läsarna ska lära sig 

mer om däck och reflektera över sitt körbeteende för att bidra till ökad säkerhet ute på vägarna.

Goodyears Däckbarometer är indelad i två kapitel. Det första kapitlet berör ämnet däck. Här reder vi

bland annat ut vad EUs däckmärkning innebär, vilka kriterier den omfattar och inte omfattar. Det

visar sig nämligen att 82 procent av svenskarna inte känner till däckmärkningen som EU införde 

hösten 2012. 

Kapitel två handlar om körvanor och beteenden. Här har vi tagit reda på vad svenskarna oroar sig 

mest över i trafiken, hur de använder mobiltelefonen när de kör med mera. 

De fakta och insikter som framkommer i rapporten har Goodyear tagit fasta på. Vår Däckbarometer 

innehåller därmed också en del goda och handfasta tips för bättre kör- och vägsäkerhet. 

Trevlig läsning! 

Ludvig Nauckhoff, VD för Goodyear Dunlop Nordic
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Däck 
!
Valet av däck har en grundläggande betydelse för väg- och kör-
säkerheten ute på vägarna. Det finns många faktorer att ta hän-
syn till när man köper nya däck. Visste du exempelvis att ett 
däck med ett riktigt lågt rullmotstånd kan spara upp till en halv 
liter bränsle per 100 kilometer? Ett vinterdäck med EU-däck-
märkningens högsta betyg inom våtgrepp kan vara undermåligt 
på snö och is? Och även om däckets bullernivå är låg enligt 
däckmärkningen innebär det nödvändigtvis inte att ljudnivån inne 
i bilen är låg? 

Men vilka är de viktigaste kriterierna och vad innebär egentligen den nya EU-däckmärkningen?  
I första kapitlet i Goodyears Däckbarometer reder vi bland annat ut däckmärkningens innebörd och 
betydelse samt andra faktorer som är viktiga när man köper däck.

Kriterierna som ingår och inte ingår i EUs däckmärkning
Däckmärkningen infördes för att underlätta för konsumenten vid jämförelsen och valet av däck. 
Den innehåller klassificeringsinformation för följande tre kriterier:

• Rullmotstånd, bränsleeffektivitet, betygskala från A till G
• Våtgrepp, bromsning på vått väglag, betygskala från A till F
• Bullernivå, externt däckbuller, ju färre ifyllda ljudvågor desto mindre buller 

Goodyear är övertygade om att EUs nya däckmärkning kommer att vägleda konsumenterna till att 
välja säkrare och bränsleeffektivare däck med lägre bullernivåer. Märkningen kommer definitivt att 
skapa ett bättre underlag till rätt inköpsbeslut men som konsument bör man dock tänka på att det 
kan vara en bra idé att ta fler kriterier i beaktning. Goodyear har utvecklat en metod som kallas för 
3-15-50. Tre står för antalet kriterier som EUs däckmärkning omfattar. 15 för det antal som motor-
press testar och 50 för antalet kriterier som ska prövas och uppfyllas innan Goodyears däck når 
konsument. Nedan följer några viktiga faktorer som inte ingår i 
EUs däckmärkning: 

• Köregenskaper på våta underlag
• Köregenskaper på torra underlag
• Väggrepp i kurvor
• Livslängd
• Interiör ljudnivå
• Motstånd mot vattenplaning

Något som svenskarna också bör ta i beaktning är att däckmärkningen inte tar hänsyn till nordiska 
vinterförhållanden. Det saknas helt enkelt kriterier för väggrepp på snö och is. Eftersom utveckling 
för prestanda på is står i motsatsförhållande till rullmotstånd och prestanda i väta kan nordiska vin-
terdäck ha en lägre klassificering på dessa områden. Dubbdäck omfattas inte av lagen.
För att köra så säkert och miljövänligt som möjligt är det viktigt att se till alla däckets egenskaper 
och inte enbart titta på vilken gradering det har enligt EUs däckmärkning. Även om däcket har fått 
en bra gradering, så är det ingen garanti för ett säkert kvalitetsdäck. 
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Kännedomen om EUs däckmärkning ökar sakta
Svenskarnas kunskap om EUs däckmärkning är fortfarande 
låg. Endast två procent av svenskarna har full kännedom 
om den, medan 71 procent inte känner till den alls. Drygt 
var fjärde svensk, 26 procent, känner till den till viss del. 
Motsvarande siffra för ett år sedan var endast fyra procent, 
vilket ändå är ett tecken på att allt fler svenskar börjar bli 
bekanta med däckmärkningen. 

Känner du till EUs nya däckmärkning? 

* Goodyear Dunlop Nordic’s Brand Tracking Consumer Survey
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Genomslaget för EUs däckmärkning kan ta tid
Frågar man däremot vad däckåterförsäljarna tycker så tror 
de att däckmärkningen kan underlätta konsumenternas val 
av däck. Hälften av dem svarar att de tror att däckmärk-
ningen kommer att fungera som ett referenskriterium åt 
konsumenterna och hjälpa dem att göra ett bättre köp. De 
tror dock att det kommer att ta tid innan däckmärkningen 
får genomslag. Mer än var tredje däckåterförsäljare, 35 
procent, tror däremot inte att den kommer att påverka kon-
sumenternas köpbeteende. 

Tror du att EUs däckmärkning kommer att fungera som ett referenskriterium för konsu-
menter för att göra ett bättre köp av däck? 

* Goodyear Dunlop Nordic’s Customer Satisfaction Survey
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Männen bestämmer över familjens däckinköp
När det är dags att köpa nya däck till bilen är det utan tvekan ett 
beslut som mannen i familjen fattar. Hela 70 procent av svenskarna 
svarar att det är männen som bestämmer vilka däck och vilket 
märke som ska köpas. I 18 procent av hushållen är det ett beslut 
som tas av kvinnan i familjen. Jämfört med våra nordiska grannlän-
der samt Baltikum, är Sverige det land som har högst andel kvinnor 
som bestämmer över vilka däck som ska köpas. I Norge är mot-
svarande siffra 16 procent, i Danmark är den 14 procent och i Fin-
land 11 procent. I Litauen är motsvarande siffra endast sex pro-
cent. 

Vem i familjen är det som bestämmer vilka däck/vilket märke som ska köpas? 

Sverige Norge Danmark Finland Estland Lettland Litauen

Mannen 70 % 77 % 77 % 79 % 73% 76 % 62 %
Kvinnan 18 % 16 % 14 % 11 % 11 % 8 % 6 %
Son - - - 1 % 2 % 3 % 5 %
Dotter - - - - - - 1 %
Någon annan 8 % 4 % 4 % 4 % 8 % 7 % 14 %
Vet ej 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 5 % 12 %
* Goodyear Dunlop Nordic’s Brand Tracking Consumer Survey
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Svenska däckköpare påverkas av 
miljödebatten 
Mer än varannan svensk, 51 procent, 
uppger att de påverkas av miljödebat-
ten när de köper nya däck. Något man 
ska vara medveten om är att däcken 
har en direkt påverkan på bränsleför-
brukningen. Därför bör man välja däck 
som har lågt rullmotstånd, låg bullernivå 
och som inte kompromissar med 
säkerheten.
  
20 procent av bilens bränsleförbrukning 
härstammar från däckens rullmotstånd, 
varpå det på många sätt är fördelaktigt 
att välja ett däck som kan reducera 
bränsleförbrukningen. Genom att välja ett A-graderat däck i stället för ett 
F-graderat, så kan föraren spara mer än 2 550 kronor under däckets livstid.*

Vikten av rätt lufttryck
När man väl har köpt däcken är det viktigt att ha rätt lufttryck i dem. 
Rätt lufttryck ger lägre rullmotstånd, vilket minskar bränsleförbrukning-
en och koldioxidutsläppen. Detta gynnar både miljön och plånboken. 
Dessutom slits däcken jämnare, vilket ökar livslängden. För varje 0,2 
bars undertryck i däcken ökar bränsleförbrukningen med cirka en pro-
cent och däckens livslängd minskar med fem procent.

Kontrollera däckens lufttryck med jämna mellanrum. Detta bör göras 
när däcken är kalla. Ett bra tips är att köpa en digital lufttrycksmätare 
att ha liggandes i bilen. Då kan man enkelt kontrollera sitt lufttryck in-
nan avfärd. Goodyear rekommenderar att följa det lufttryck som är 
angivet av biltillverkaren. Men beroende på användningsområde, kan 
det vara bra att justera trycket om man ska åka på semester i 
fullpackad bil. 

Korrekt hjulinställning viktigt för säkrare väghållning
En bils hjulinställning påverkas av slitage och yttre faktorer, exempelvis om man stött i en trottoar-
kant. Därför bör man kontrollera och justera bilens hjulupphängning ungefär vartannat år och se till 
att den har en korrekt hjulinställning. Hjulinställningen gör att bilens väghållning blir bättre och säkra-
re samt att däcken slits jämnt, vilket ökar både livslängd och prestanda.
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På vägen
Svenskar beskrivs ofta som lugna, pålitliga och 
ordningsamma till sitt sätt – men hur fungerar det 
egentligen ute på vägarna? Goodyears Däckba-
rometer visar att svenskar tvärtemot vad man kan 
tro ofta agerar hetsigare och ibland farligare i tra-
fiken än man gör internationellt sett. Men det är 
inte bara irritation och stigande puls som orsakar 
riskfyllda beteenden, även kärleken till mobiltele-
fonen är utmärkande för svenska bilförare. 

Svenskar är också betydligt aggressivare mot 
sina medtrafikanter, jämfört med övriga länder 
som deltagit i undersökningen. Däckbarometern visar också att majoriteten av de svarande tror att 
okunskap hos bilförarna är huvudorsaken till att trafikolyckor överhuvudtaget sker. 

Svenskarna - argast bakom ratten
Svenskar må ha ett rykte om sig som lugna och ordningsamma men faktum är att siffrorna i 
Goodyears Däckbarometern visar på något helt annat. I undersökningen framgår det bland annat 
att svenskar i en internationell jämförelse framstår som de allra argaste bakom ratten. Exempelvis 
har majoriteten av svenskarna, 86 procent, någon gång råkat ut för arga medtrafikanter. Snittet för 
övriga länder i undersökningen är endast 44 procent. 

Svenskar medger också i högre grad än övriga nationaliteter att de själva hör till de som agerar ut 
sin irritation bakom ratten. Det absolut vanligaste är att svära åt sina medtrafikanter, något som mer 
än åtta av tio unga svenskar, 83 procent, anger att de någon gång har gjort. I övriga länder som har 
undersökts är det i snitt bara 44 procent som svarar att de tar till svordomar medan de kör bil. 
Dessutom understryker närmare en tredjedel av svenskarna, 32 procent, sin ilska genom att gesti-
kulera otrevligt. 

Utöver svordomar och otrevliga gester orsakar ilskan också direkt farliga beteenden på de svenska 
vägarna. Drygt hälften, 53 procent, svarar att de någon gång har valt att göra en tvär inbromsning 
för att markera mot en bakomvarande bil som de tycker har kört för nära. En annan variant som är 
relativt vanlig, är att provocera till sig en omkörningsmöjlighet genom att köra tätt bakom med 
helljus på. 15 procent medger att de någon gång har gjort just detta. Det finns även de som svarar 
att de har kört in i andras bilar med avsikt, även om de endast utgör fyra procent av de tillfrågade. 

Goodyears Däckbarometern visar också att män lever ut sin ilska i trafiken i högre utsträckning än 
kvinnor. Detta gäller för samtliga aggressiva beteenden i undersökningen, förutom att bromsa in 
med flit när man upplever att någon kör för nära. 60 procent av de som har svarat att de har gjort 
detta, är nämligen kvinnor. 
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Topp fem aggressiva beteenden bakom ratten: 

Alla Män Kvinnor

Svära åt andra bilister 83% 78% 62%

Bromsa in med flit för att orsaka kollision 53% 46% 60%

Gestikulera ilsket 32% 41% 24%

Köra för nära med helljus för att få köra om 15% 22% 8%

Köra in i en annan bil med avsikt 4% 7% 1%
 * Goodyear Young Drivers Road Safety Survey

Rattfylla och dåliga bilförare oroar unga svenska bilister
Hur försiktigt man själv än agerar i trafiken, kan det ändå gå snett. Potentiella faror som lurar på de 
svenska vägarna oroar i olika grad beroende på vem som tillfrågas, och vad risken gäller. 

Vanligast är att oroa sig för att råka ut för rattfyllerister. Varannan ung svensk, eller 49 procent av de 
tillfrågade, berättar att de oroar sig för att råka ut för rattfulla bilister. Nästan lika många, 46 procent, 
är även rädda för att bli påkörda. Den tredje vanligaste oron på vägen är att bromsarna plötsligt ska 
sluta fungera, vilket 36 procent anger att de är rädda för. 

Kvinnor och män oroar sig för ungefär samma saker i trafiken, men generellt sätt så är oron hos 
kvinnor högre. På samtliga punkter i undersökningen, från rattfylla till att köra vilse, är det högre an-
del kvinnor än män som svarar att de oroar sig för att just dessa saker ska inträffa. 

Minst bekymrade är svenska kvinnor och män över risken att bli rånade ute på vägarna. Att köra bil 
när det snöar oroar inte heller många, endast 11 procent av de tillfrågade anger att detta är något 
som bekymrar dem. Då är långt fler oroade över att batteriet i mobiltelefonen ska laddas ur under 
resans gång. 21 procent av alla som deltagit i undersökningen, uttrycker olust inför detta.

Svenskarnas största orosmomenten ute på vägarna :

Alla Män Kvinnor

1. Att råka ut för rattfyllerister 49% 41% 56%

2. Att bli påkörd av en annan bil 46% 41% 51%

3. Att bromsarna ska sluta fungera 36% 31% 41%

4. Att få punktering på kraftigt trafikerad väg 35% 28% 42%

5. Att bensinen ska ta slut 24% 17% 30%

6. Att somna bakom ratten 23% 19% 27%

7. Att batteriet i mobiltelefonen ska ta slut 21% 18% 24%

8. Att få motorstopp i osäkert område 16% 11% 21%

9. Att köra vilse 15% 8% 22%

10. Att behöva köra när det snöar 11% 7% 15%

11. Att bli rånad 11% 7% 14%
* Goodyear Young Drivers Road Safety Survey 
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Olyckor skylls oftast på föraren
När man frågar svenska bilister om vad de tror orsakar bilolyckor, skyller majoriteten på föraren. Den 
vanligaste orsaken bakom trafikolyckor anses nämligen vara bristande förarkompetens. Denna över-
tygelse är starkare i Sverige än i övriga nordiska länder: i Sverige svarar hela 94 procent av de tillfrå-
gade att förarna själva orsakar olyckor, jämfört med 85 procent som är snittet för övriga nordiska 
länder. 

En hög andel svenskar menar också att dåliga däck leder till olyckor. Närmare nio av tio, 88 procent, 
svarar att utslitna däck eller däck av dålig kvalitet ligger bakom trafikolyckor.  I övriga Norden är 
motsvarande siffra 70 procent. Finländarna ligger närmast svenskarna – i Finland anser 77 procent 
av de tillfrågade att dåliga däck, gamla som nya, orsakar olyckor.

Även när det kommer till rattfylla som trolig olycksorsak, utmärker sig svenskarna. 85 procent anser 
nämligen att ratt- eller drogfylla orsakar många olyckor, medan snittet för övriga nordiska länder är 
72 procent. Anmärkningsvärt nog anses fortkörning inte vara en särskilt vanlig olycksorsak i något 
av de nordiska länderna. Störst risker med att inte hålla hastighetsgränserna ser dock danskarna, 
där 35 procent har svarat att fortkörning orsakar olyckor. I Sverige svarar 29 procent att detta är 
något som orsakar olyckor. Minst bekymrade över hastigheten är man i Norge och Finland, där en-
dast 12 respektive 15 procent anser att det kan vara olycksbringande att trycka lite extra på gasen.

Vad tror du orsakar olyckor av följande?

Sverige Norge Danmark Finland

Bristande förarkompetens 94% 87% 80% 88%

Ratt- eller drogfylla 85% 68% 67% 80%

Gamla och utslitna däck 68% 53% 54% 64%

Dåliga vägar 47% 47% 21% 53%

Dåliga bilar 40% 30% 38% 58%

Fortkörning 29% 12% 35% 15%

Nya däck av dålig kvalitet 20% 11% 14% 13%
* Goodyear Dunlop Nordic’s Brand Tracking Consumer Survey

Fakta om däckkvalitet:
– Slitna däck kan ge sämre grepp på slitna vägar. Vid motorvägsavfart och små vattenmängder 
kan rejält slitna - men fortfarande lagliga däck nästan helt tappa kontakten med vägen.**

– Hastigheten har avgörande betydelse. Ju högre hastighet man håller, desto mer avgörande är 
det hur slitna däck man kör med. Medan nya däck fortfarande vid så hög hastighet som 125 km i 
timmen och 3 millimeters vattendjup håller en 47-procentig kontakt med vägen, är däck slitna till 1,6 
mm under samma omständigheter nere på endast sex procents vägkontakt.**

– Bromssträckan påverkas också av däckens kvalitet. Skillnaden i bromssträcka för en bil som 
kör  med A-graderade kvalitetsdäck jämfört en med F-graderade däck kan vara så mycket som 18 
meter om man kör i 80 km/h på vått underlag. Det motsvarar en krockhastighet på ca 49 km/h. Bra 
däck kan med andra ord vara helt avgörande om man lyckas bromsa in bilen i tid eller inte.** 
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Mobiltelefonen gör svenska vägar osäkra
Att köra bil och samtidigt ägna sig åt sin mobiltelefon är ett typiskt svenskt beteende. Enligt Däck-
barometern framgår det att allra vanligast är att man gör detta utan att använda sig av headset eller 
andra handsfree-lösningar. 

7 av 10 unga svenskar använder mobiltelefonen utan headset medan de kör bil, vilket kan jämföras 
med 44 procent i övriga länder som har undersökts. Beteendet är vanligast bland män, 78 procent 
av männen svarar att de gör så jämfört med 62 procent av kvinnorna. Av de som håller telefonen i 
ena handen samtidigt som de kör bil, svarar 26 procent av de svenska männen att det är något de 
gör ofta. Bland de kvinnliga förarna anger 17 procent att de regelbundet använder telefonen utan 
headset medan de befinner sig bakom ratten.

Men det är inte bara telefonsamtal som stjäl uppmärksamheten från vägen. Mer än varannan tillfrå-
gad svensk, 54 procent, svarar att de även skickar sms medan de kör bil. Närmare var fjärde, 23 
procent, anger också att de läser och skriver mail via telefonen i trafiken. 22 procent svarar dess-
utom att de surfar på nätet i sin telefon, samtidigt som de befinner sig på vägen. 

Har du någonsin gjort något av följande medan du har kört bil?

* Goodyear Young Drivers Road Safety Survey

Talat i telefon

Skickat sms

Skickat och läst sms

Surfat på internet

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
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Fem tips för säkrare sommarkörning:

1. Förbered dig – Se till att du är utvilad, har druckit vatten och att du har planerat in 
raster under resan

2. Kontrollera bilens skick – Gör grundläggande underhåll av bilen innan du ger dig av

3. Förbered resan – Se till att du vet vilken väg du ska köra och vilka regler som gäller 
där du kör

4. Packa bilen korrekt – Se till att passagerarna sitter säkert och att bagaget är rätt 
lastat och förankrat

5. Kontrollera dina däck – Se till att du har tillräckligt mönsterdjup och rätt lufttryck



* = Siffran 2 550 kronor är beräknad på en genomsnittlig bränsleförbrukning på 8 liter per 100 
kilometer, med ett bränslepris på ca 12,75 kronor!(1,5 EUR)!per liter och en genomsnittlig 
körsträcka à 35 000 kilometer.

**= Effekten kan variera mellan fordon och körförhållanden, men vid full bromsning kan skillnaden på 
bromssträckan vara upp till 30 procent kortare mellan en uppsättning av fyra identiska G respektive 
A-klassade däck. Detta enligt de testmetoder som anges i förordningen EG 1222/2009. Källa: EU-
kommissionens konsekvensanalys. Länk: http://www.etrma.org/uploads/documents/
2011-05-16%20Presentation%20label_EN.pdf

Om undersökningen: 
Goodyears Däckbarometer 2013 är baserad på totalt tre enskilda undersökningar utförda av 
GFK Custom Research och Ipsos mellan 2012 och februari 2013. Dessa undersökningar är: 

Goodyear Dunlop Nordic’s Brand Tracking Consumer Survey  
Utförd av GFK Custom Research med 4 200 konsumenter/förare i Sverige, Norge, Finland, 
Danmark, Estland, Lettland och Litauen under december 2012

Goodyear Dunlop Nordic’s Customer Satisfaction Study
Utförd av GFK Custom Research med 368 Goodyear Dunlop-återförsäljare i Sverige, Danmark, 
Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen i januari och februari 2013

Goodyear Young Drivers Road Safety Survey
Utförd i augusti 2012 av Ipsos. Totalt 6 400 respondenter i åldrarna 18-25 år, samtliga med körkort. 
Totalt 400 intervjuer per land. Omfattar länderna: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, 
Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz, Sydafrika, Turkiet, 
Storbritannien

För mer information, vänligen kontakta:  
Karin Senning, Nordic Sr Brand Manager Goodyear
Telefon: 0046-(0)70 63 98 254
Mail: karin_senning@goodyear.com

Magnus Lord-Areander, Consumer Info & Training Specialist 
Telefon: 0046-(0)70 39 99 748
Mail: magnus_lord-arenander@goodyear.com

Presskontakt:  
Peter Larsson, Projektledare 
Telefon: 0046-(0)73 66 40 448
Mail: peter@agency.se
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