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Förord 

Hur många gånger har inte frihet upplevts med ett nytaget körkort? Sitta själv i bilen och åka 

dit himlen slutar. Fokus är på färden som kan vara helt fantastisk. Men riktigt så enkelt är det ju 

inte.  

Intresset för ämnet ungdomar och trafiksäkerhet var inte självklart från början, men ju mer jag 

har fördjupat mig i ämnet desto mer har jag lärt mig. Ämnet är mycket spännande att studera 

och jag är glad att jag fick möjligheten att göra det.   

 

Jag vill först och främst tacka alla inblandade; berörda trafikskolor som har ställt upp med loka-

ler och värdefull tid så att jag fick presentera mig själv och mitt syfte, men framförallt:  

Tack till de intervjupersoner som ställde upp samt alla intervjupersoner som visade intresse för 

studien. Jag vill även tacka min handledare vid Luleå tekniska universitet för den hjälp jag har 

fått under resans gång. Ett extra stort tack riktar jag till Trafikverket i Luleå som har försett mig 

med värdefull information och feedback då jag har varit i behov av det!  

 

Tack! 

 

Luleå, januari 2012 

 

/Jessika Osbäck 

 



 

 

 

Abstract 

The purpose of this thesis was to find out young people's attitudes to maintain speed in traffic. 

Previous research has shown that men usually have a higher risk in traffic and are more of-

ten involved in fatal accidents through their risky driving behavior. Through semi-structured 

interviews, five women and four men in the ages of 17-25 were targeted, the following ques-

tions were posed: What are young people's attitudes to keeping the speed limits in traffic, are 

there factors that influence attitudes towards keeping the speed limit and what atti-

tudes exist among young men and women? The results show that the male interviewees in 

this thesis showed a strong faith in their own ability, whereas the women showed the oppo-

site behavior. Perhaps the most interesting result was that young people consider it less risky t

o drive too fast in the nights.  
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka ungdomars attityder till hastighetshållning i trafiken. 

Tidigare forskning har visat att män oftast löper en större risk i trafiken och att de oftare är in-

blandade i olyckor med dödlig utgång genom sitt riskfyllda körsätt. Semistrukturerade intervju-

er genomfördes med fem kvinnor och fyra män i åldrarna 17-25 år där svar söktes på följande 

frågeställningar: Vad har ungdomar för attityder till att hålla hastigheten i trafiken, Finns det 

omgivande faktorer som påverkar attityderna gentemot hastighetshållning och Vilka attityder 

fanns det bland unga män och kvinnor. Resultaten visade att de manliga intervjupersonerna i 

denna undersökning hade en stark tro på den egna förmågan, medan kvinnorna inte hade det. 

Det kanske mest intressanta resultatet var att ungefär hälften av deltagarna ansåg att det är 

mindre riskabelt att köra för fort om nätterna.   

 
     Nyckelord: attityder, trafiksäkerhet, ungdomar 
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 1. Inledning  

I november formulerade Världshälsoorganisationen (WHO, 2008) de tio främsta dödsorsakerna 

i världen. Med sina 7,25 miljoner hamnar hjärt- och kärlsjukdomar på en näst intill ohotad 

förstaplats som den främsta dödsorsaken världen över. På samma lista hamnar trafikolyckor med 

1,21 miljoner dödade per år, vilket är en oacceptabel siffra (WHO, 2008). Bland unga männi-

skor i åldrarna 10-24 år är detta den främsta dödsorsaken. Varje år dör ca 400,000 unga männi-

skor till följd av trafikolyckor där unga män ses som den största faran i trafiken (WHO, 2007). I 

höginkomst länder är det vanligare att i en ålder av ca 70 år dö av kroniska sjukdomar, till ex-

empel cancer eller diabetes. Här är trafikolyckor en ganska ovanlig dödsorsak. Till skillnad från 

i höginkomst länder är HIV/AIDS och trafikolyckor de mest vanliga dödsorsakerna i lågin-

komstländerna (WHO, 2008). 

1.2 Trafiksäkerhet - en historisk tillbakablick  

Trots att det är flera hundra år sedan den svenska lagstiftningen om hur trafikanten skall förhålla 

sig i trafiken tillkom, fanns det redan då ett tydligt tecken på att den bristande säkerheten i tra-

fiken var ett problem (Kommunikationsforskningsberedningen, 1997). År 1906 utfärdades den 

första författningen som behandlade automobiltrafik och under den senare delen av 1800-talet 

skapades bilen som liknade vad vi idag kallar en bil (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande, 2004). I och med bilens framväxt ökade också problemen, med höga hastigheter, 

frekventare användning av bilen med mera. År 1967 infördes högertrafik, vilket minska-

de antalet dödsolyckor och olyckor i trafiken (Kommunikationsforskningsberedningen, 1997).  

1.3 Trafiksäkerhet idag 

För att få bukt med de trafiksäkerhetsproblem som råder idag måste det finnas förutsättningar 

för att försöka lösa problemen på så kallad systemnivå. Med systemnivå menas att färdmedel, 

vägmiljö och användare (trafikanter) måste samarbeta med varandra för att en säker trafikmiljö 

skall uppnås, men kanske den främsta åtgärden för att förbättra trafiksäkerheten trots allt handlar 

om nollvisionen. Nollvisionen bygger på att ingen människa på sikt skall dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken (Gregersen, 2010).  

1.3.1 Färdmedel 

Idag läggs stora resurser på att utveckla bland annat bilar för att de ska bli så säkra som möjligt 

genom olika säkerhetssystem som antikrock, alkolås med mera. Det finns dock konsekvenser 

och risker i och med bilens säkerhet. Konsekvenserna blir att kraven på allt säkrare fordon och 

en högre ”topphastighet” tillkommer. Riskerna med utvecklingen är att vi genom vårt beteen-

de förhindrar säkerheten genom att alltför mycket lita på systemen som finns i bilen för att till 

exempel motverka krockar. Här är det viktigt att människa och system samverkar (Gregersen, 

2010).  

1.3.2 Väg 

Även inom vägområdet finns en del regler för hur vägar, övergångsställen med mera ska utfor-

mas för att trafiksäkerheten ska vara så hög som möjligt, men här finns också risker som gör att 
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en systemsyn behövs. Ett exempel på detta är då beslutstagare hellre utformar hastighetsgränser 

utifrån tillgänglighet än utifrån trafiksäkerhet. Åtgärder som har vidtagits i Nollvisionens anda 

är bland annat mittseparering med vajer för att undvika möten, ATK (Atomatisk Hastighets 

Kontroll), med mera (Gregersen, 2010).  

1.3.3 Trafikanten 

Idag finns ett omfattande, men också viktigt regelsystem, som visar trafikanten hur säker tra-

fikmiljö skall uppnås på bästa möjliga sätt. Gregersen (2010) menar att trots detta kan det fastslås 

att det är alltför många trafikanter som inte har ett beteende som är önskvärt. Orsakerna till 

detta är många. De är fysiologiska (kroppsliga, nedsatta funktioner, osv.), psykologiska (percep-

tion, riskvärdering, mental utveckling) och sociala (grupptillhörighet, livsstil, normer). Trafi-

kanten har ett eget ansvar att följa lagar och regler som gäller i trafiken. Som trafikant skall hän-

syn visas gentemot andra trafikanter för att motverka att skador och dödsolyckor sker. Trots att 

fordon, vägar och framförallt människan i trafiken utvecklas måste det finnas så bra förutsätt-

ningar som möjligt för att säkerheten skall bibehållas (Gregersen, 2010).  

1.4 Nollvisionen och dess grundfilosofi 

Vad kan då räknas till trafiksäkerhet? Den mest framträdande delen inom området handlar om 

Nollvisionen. Nollvisionen klubbades igenom av Sveriges riksdag år 1997, som den långsiktiga 

lösningen för trafiksäkerhetsarbete. Nollvisionen är grundpelaren inom svenskt säkerhetsarbete 

i trafiken och baseras på några viktiga principer såsom etik om mänskligt liv, delat ansvar, 

mänskliga misstag och skadeförebyggande (Gregersen, 2010).   

1.4.1 Mänskligt liv 

En grundprincip i Nollvisionen är det etiska ställningstagandet att det inte är acceptabelt att 

någon dödas eller skadas allvarligt i trafiken (Gregersen, 2010).   

1.4.2 Delat ansvar 

Den andra grundprincipen handlar om ansvaret mellan de som utformar trafiksystemet och den 

enskilde trafikanten. Genom denna systemsyn tillkommer även ett folkhälsoperspektiv som 

innebär att för det första se till samhällets ansvar, men även den enskilde individens möjlighet 

att ta beslut som är positivt för trafiksäkerheten (Gregersen, 2010). 

1.4.3 Mänskliga misstag 

Den tredje grundpelaren i Nollvisionens filosofi handlar om den inställning som visar vördnad 

för, och accepterar, att människan inte är felfri och kan begå misstag i trafiken. Enligt Nollvi-

sionen skall trafiksystemet vara utformat så att ingen människa skall dödas eller skadas allvarligt 

på grund av misstag. Här kan även den enskilde föraren tillämpa åtgärder som aktivt förbättrar 

trafiksäkerheten till exempel använda bälte, anpassa hastigheten med mera (Gregersen, 2010). 

1.4.4 Skadeförebyggande 

En fjärde grundprincip inom Nollvisionen handlar om att skadeförebyggande åtgärder skall 

prioriteras före olycksförebyggande åtgärder. Grundtanken bakom detta handlar om att olyckor 
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som leder till allvarliga skador måste förhindras. Trafiksäkerhetsåtgärder som hittills har genom-

förts under Nollvisionen har varit mycket framgångsrika (Gregersen, 2010). För att lyckas med 

åtgärderna måste trafiken dock utformas med respekt för de mänskliga misstag som sker i trafi-

ken och medvetenheten om att alla olyckor inte kan förhindras. Till och med år 2020 är målet 

att uppnå max 220 dödade/år i trafiken (Trafikverket, 2010a).  

1.5 Singelolyckor 

Till de mest frekventa olyckstyperna i trafiken hör singelolyckor. Antalet dödade personer i 

trafiken utgör idag knappt en tredjedel av dem som dödades i bilolyckor mellan 2000-2009. 

Under den perioden omkom 358 personer i hela landet. Dessa siffror visar det lägsta dödstalet 

sedan 1945. Under vinterhalvåret, november- april, har hela Sverige, ett lägre antal singel-

olyckor. Detta beror på packad snö runt vägarna, mindre användning av bilen och lägre hastig-

heter. Under perioden maj till oktober ökar antalet omkomna vid singelolyckor. Inom alla 

olyckstyper är yngre förare överrepresenterade. Dock är singelolyckor den mest frekventa (Tra-

fikverket, 2010b). Även vid olyckor där föraren har förlorat kontroll över bilen, hög fart, alko-

hol, trötthet, kvällstid och helger är unga förare också överrepresenterade. Risken att råka ut 

för en trafikolycka är störst på kvällar och helger, speciellt på fredagar och lördagar. Förklaring-

en är grupptryck från andra, vilka normer individen har med mera. Alkohol hör också hemma 

på kvällar och helger, vilket förhöjer risken att felaktiga beslut tas som till exempel att köra 

onykter. Här finns en korrelation mellan hög hastighet, alkohol, avsaknad av bilbälte och 

olyckor (Gregersen, 2010). 

1.6 Mötesolyckor 

Ungefär varannan bilolycka sker mellan två personbilar som möts. I mer än hälften av mötes-

olyckorna har ett tungt fordon varit inblandad (Trafikverket, 2010b). De vanligaste orsakerna 

till att mötesolyckor uppkommer beror på att någon av förarna missbedömer mötespunkten vid 

omkörning eller att någon av förarna inte är beredd på mötande trafik (Körkortsteori, 2011). 

För att försöka minska antalet mötesolyckor byggs mitträcken, vilket har störst betydelse för 

vägar med mycket trafik (Trafikverket, 2010b).  

1.7 Män och kvinnor 

Det verkar ligga i människans natur, och då speciellt ungdomars, att överskatta körförmågan. 

Statistik har visat att det är uppemot nio gånger högre risk för unga förare mellan 18 och 19 år 

att råka ut för olyckor än för äldre förare i åldrarna 35-55 år. Nyblivna förare är de som mest 

frekvent överskattar sin egen förmåga, men också underskattar riskerna i trafiken. Av de ny-

blivna förarna tillhör de unga männen majoriteten av dem som är inblandade i olyckor.  
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De kvinnliga förarna anammar mycket tidigt ett defensivt körsätt och är medvetna om riskerna 

(Nordlander, 1986). Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen, menar att den säkraste 

föraren faktiskt är en frisk och äldre bilförare och att den trafikfarligaste är en ung, frisk, aktiv 

man med nytaget körkort (Trafikfarliga miljöer, 2010). Enligt Maria Melkersson, trafikforskare 

på Trafikanalys (Trafa), löper ungdomar och unga vuxna större risk för att bli inblandade i 

olyckor (SCB, 2007). För män är sommaren den farligaste årstiden att köra bil på. Mellan fre-

dag och söndag ökar risken ytterligare. På natten från cirka 22-06 är det ungefär fyra gånger 

högre risk att vara med i en olycka än under morgonen (06.00) och lunchtid (ca 14.00). För 

kvinnor är den farligaste årstiden vintern och de svårigheter som årstiden medför, som till ex-

empel att kontrollera fordonet vid halka. Till skillnad från män är vardagarna farligast för kvin-

nor, men precis som för män är risken fyra gånger högre på natten än på morgonen och vid 

lunchtid (SCB, 2007).  

1.8 Trafikverket 

Trafikverket startades upp den första april 2010 och handhar arbete som Banverket och Väg-

verket, samt vissa funktioner vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Transport-

styrelsen och Sjöfartsverket tidigare hade hand om. Med huvudkontor i Borlänge och region-

kontor från Göteborg i söder till Luleå i norr har Trafikverket idag cirka 6500 anställda landet 

runt och ansvarar för infrastrukturplanering, byggande, drift och underhåll av vägar och järnvä-

gar. Målet för Trafikverket är att framställa ett system som gynnar miljö och hälsa. Från och 

med första januari 2011 tog Trafikverket även över Rikstrafikens och Rederinämndens upp-

drag (Trafikverket, 2011).  

1.9 Tidigare forskning 

Tidigare riktade trafikforskningen in sig på att försöka förklara anledningen till olyckor genom 

att studera vilka begränsningar föraren har, vilket har medfört försök i att förbättra och förändra 

trafikmiljön. Det har visat sig att problemet nödvändigtvis inte ligger i individens förmågor och 

begränsningar, utan i vad han/hon har för avsikter. Tre typer av felhandlingar kan urskiljas: 

rutinfel som orsakas av oaktsamhet eller distraktion, medvetna felhandlingar som innefattar 

fortkörning, rattfylleri och misstag och bristande bedömning av sin egen och andras hastighet. 

Det har visat sig att individer som begår åtskilliga medvetna felhandlingar anser sig vara bättre 

bilförare än genomsnittet, vilket betyder för dem att reglerna inte gäller för dem. Individen 

bedömer sina handlingar som positiva, till exempel att körningen blir roligare, och att det går 

fortare att ta sig fram. Eventuella negativa påföljder av detta beteende underskattas lätt och ris-

ken ökar för att bli inblandad i en olycka eller åka fast. Sådana individer tror att hans/hennes 

beteende accepteras av omgivningen och ibland kan även ett visst grupptryck från andra män-

niskor göra så att individen beter sig på ett visst sätt. Det sägs finnas två grupper som är riskta-

gare i trafiken. I den första gruppen är den riskfyllda bilkörningen målet, dvs. spänningen och 

möjlighet till utlopp för aggression, medan de i den andra gruppen inte upplever fortkörning 

som en risk (Forward & Lewin, 2006). Det har kunnat påvisas att yngre män, i större utsträck-

ning än kvinnor och äldre, uppvisar bristande hänsyn till reglerna i trafiken. Dock är detta inte 

en genomgående egenskap hos alla unga manliga bilförare.  



5 

 

 

Ett beteende som funnits med under flera års tid är inte något som förändras över en natt. Det 

är dock fullt möjligt att förändra ett beteende, men för att göra det krävs goda kunskaper, utar-

betade metoder och stort tålamod (Forward & Lewin, 2006).  

I Norge, och i många andra länder, är en av de största riskerna för ungdomar med dödlig ut-

gång trafikolyckor. I en undersökning gjord av den norske trafikforskaren Pål Ulleberg (2002) 

visas att unga norrmän löper en risk på 10-15 gånger högre än andra förare att vara inblandade i 

trafikolyckor och så många som var fjärde norsk som är inblandad i en olycka kommer också 

att få fysiska men till följd av en olycka. I snitt är betydligt fler unga män inblandade i döds-

olyckor än vad unga kvinnor är. Redan i 16-17 års åldern finns många med i olycksstatistiken, 

men då som medpassagerare till vänner som nyligen har tagit körkort. När dessa ungdomar 

själva har tagit körkort är de inblandade i olyckor som både medpassagerare och förare. Andra 

olyckor, till exempel där säkerhetsbälte inte har använts, är också ett stort problem bland unga 

förare (Gregersen, 2010).  

I en undersökning gjord av Hatfield och Fernandes (2009) deltog 89 personer i åldrarna 16-25 

år samt 110 över 35 år. Personerna fyllde i Rohrmanns test som mäter risktagande, riskaver-

sion, riskbenägenhet, riskperception och ett riskfyllt körsätt. Resultatet blev att yngre förare i 

större utsträckning har en lägre riskaversion än vad äldre har (riskaversion är en motvilja att ta 

risker). De yngre förarna hade dessutom större benägenhet att ta risker som indirekt innebar 

olycka som utfall. De hade även starkare motiv för ett riskfyllt beteende i trafiken. Andra punk-

ter var även sensationssökning, prestigesökning med mera. Dessa variabler ansågs bidra till ett 

riskabelt körsätt.  

I ett fördjupningsarbete gjord vid Umeå universitet av Bergée och Törnqvist (2006) drogs slut-

satsen att unga människors attityder till hastighet och att köra för fort inte är farligt, framför allt 

då han/hon är ensam på vägen. Vidare visas att många är medvetna om riskerna i trafiken, men 

undervärderar dem och ser dem som irrelevanta. Vissa menade dock att hans/hennes körstil är 

hänsynsfull och menade att, oberoende av om de är ensamma eller har passagerare, kör de lika-

dant, medan andra menade att de har förmågan att ändra sin körstil. I trafikskadeolyckor är 

yngre förare ofta överrepresenterade. Detta beror på att de har ett mer riskfyllt körsätt än vad 

äldre förare har. Yngre har högre riskbenägenhet, eftersom att de har en positiv syn till att ta 

risker (Bergée, & Törnqvist, 2006).  

I en rapport från av Statistiska Centralbyrån (SCB, 1992) utgör män 74 procent av alla person-

skadeolyckor, med eller utan egen skada. Det är ungefär tre gånger fler manliga bilförare in-

blandade i olyckor än kvinnliga. Detta kan förklaras delvis utifrån att körkortsinnehavet är nå-

got större bland män. Män kör i snitt mer än kvinnor. Körerfarenheten bidrar i många fall till 

att ge föraren erfarenhet att ta ”rätt beslut” vid svåra trafiksituationer. I en studie gjord i USA 

av Ingham (refererad av Engström, 2008) visade det sig att 90% av unga förare i åldrarna 17-20 

år samt 60% av förare mellan 31-40 år ansåg sig bli påverkade av medpassagerarnas närvaro. De 

yngre förarna menade att det fanns två anledningar till att de körde annorlunda med eller utan 

passagerare. För det första kände föraren att han/hon hade förväntningar på sig att köra på ett 

speciellt sätt om andra var med och för det andra att han/hon hade ett större ansvar gentemot 

passagerarna och därigenom förändrades hans/hennes beteende bakom ratten.  
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1.10 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka ungdomars attityd till hastighetshållning i 

trafiken. Följande frågeställningar söktes besvaras: 

 

Vad har ungdomar för attityd till att hålla hastigheten i trafiken? 

Vilken attityd fanns det bland unga män och kvinnor till att hålla hastigheten i trafiken?  

Finns det omgivande faktorer som påverkar attityder gentemot hastighetshållning? 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Vad är attityder? 

Attityd är en positiv, negativ eller en blandad reaktion gentemot en person, ett föremål eller en 

tanke. Gilla, älska, tycka illa om, hata, beundra och avsky är ord attityder beskrivs med. Attity-

der kan variera från tid till tid och från positiva till negativa. Det är dock inte så enkelt att 

rangordna attityder på skalor med ändpunkterna väldigt positivt till väldigt negativt (Kassin, 

Fein, & Markus, 2008). Attityder ses som ett slags ställningstagande som formas efter det att vi 

har dragit slutsatser om olika händelser och deras betydelse (Egidius 2008). Attitydbegreppet 

har förekommit under en lång tid och det finns olika definitioner för begreppet. Dock finns 

det en definition som verkar vara gemensam för forskare inom området; nämligen att attityder: 

”Beskriver värderingen av en handling snarare än själva handlingen. Är relativt varaktig men 

inte oföränderlig. Resulterar i ett förutsägbart beteende som kan observeras”(Kommunikations-

forskningsberedningen, 1997, sid 297). Med andra ord innebär det att en attityd är en subjektiv 

(personlig) värdering av ett objekt, ett föremål, en person eller en händelse. Attityder ses som 

något som inte kan studeras genom till exempel observationer, utan mätningar sker främst ge-

nom enkäter vilket har visat sig varit lyckosamt. Enligt Oppenheim (refererad i Kommunika-

tionsforskningsberedningen, 1997) innefattar attitydbegreppet tre olika beståndsdelar: den tän-

kande, den kännande och den handlande. Den tänkande aspekten innefattar individens tolk-

ningar, med andra ord det individen tänker på då han/hon blir konfronterad med till exempel 

ett objekt. Den kännande delen innefattar känslor inför objektet och den handlande hur indi-

viden agerar i en speciell situation. Oppenheim (refererad i Kommunikationsforskningsbered-

ningen, 1997) menar att attityder är starkt sammankopplade med föreställningar och värdering-

ar. Rent generellt sett har människor en tendens att utföra ett beteende när de bedömer det 

som något positivt och när de tror att viktiga personer runtomkring tycker att de ska utföra det 

(Kommunikationsforskningsberedningen, 1997). 

2.2 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Teorin är baserad på antagandet att vi människor är rationella och använder informationen me-

todiskt. Enligt Theory of Reasoned Action (TRA) är attityder en funktion av våra föreställ-

ningar (Ajzen & Fishbein, 1980). Detta innebär att en individs intentioner är en funktion av två 

grundläggande faktorer, den ena är personlig till sin natur och den andra handlar om socialt 

inflytande. Den personliga faktorn är individens personliga eller negativa upplevelser av ett 

beteende. Faktorn kan också kallas för attityder gentemot beteenden och innebär att personen gör 

en bedömning om det är bra eller dåligt att utföra ett beteende. Den andra intentionen är indi-

videns upplevelse av det sociala trycket att utföra eller inte utföra ett beteende. Detta kallas 

även för subjektiv norm. Generellt sett utför individen ett beteende när han/hon bedömer det 

som positivt och tror att betydelsefulla människor runtomkring henne/honom tycker att de ska 

utföra beteendet. Underliggande attityder mot ett beteende kallas för beteendemässiga övertygelser. 

Subjektiva normer är också en slags övertygelse, till exempel en individs övertygelser om att en 

speciell person eller grupp tycker att hon/han ska utföra eller inte utföra en hand-
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ling. De övertygelser som ligger bakom subjektiva normer kallas för normativa övertygelser (Ajzen 

& Fishbein, 1980). Theory of Reasoned Action (TRA) fick en del motstånd i vilket hävdades 

att teorin i mångt och mycket är förutsägbar och därför tillkom en ny teori som var en vidare-

utveckling av TRA. I denna inkluderades en komponent som gjorde förklaring-

ar av ofrivilliga beteenden möjliga. Teorin fick namnet Theory of Planned Behaviour 

(TPB)(Kommunikationsforskningsberedningen, 1997).   

2.3 Theory of Planned Behaviour 

Liksom i TRA är en central faktor även i TPB individens intentioner att utföra ett beteende. 

Intentionerna är en indikator på hur hårt människor är villiga att försöka och hur stor ansträng-

ning de planerar att göra för att utföra beteendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). 

 

Teorin har, som tidigare, nämnts tre oberoende bestämmande faktorer. Den första är attityd 

gentemot beteenden och handlar om en persons positiva eller negativa värderingar om beteen-

det i fråga. Den andra faktorn, subjektiv norm, handlar om den upplevda sociala pressen att 

genomföra eller inte genomföra beteendet. Den tredje, och sista faktorn, som är en föregångare 

till intentioner handlar om graden av upplevd beteendekontroll, vilket hänvisar till svårigheten 

eller enkelheten att utföra beteendet. Betydelsen av attityder, subjektiv norm och upplevd be-

teendekontroll varierar mellan beteenden och situationer. Som en tumregel menas att ju positi-

vare en attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll är desto starkare är individens 

intention att utföra beteendet under beaktande (Ajzen, 1991). Sedan teorin utformades har det 

blivit en av de mest använda teorierna för att mäta sociala beteenden hos människor (Ajzen, 

2011).  

För att sätta teorin i ett slags kontext som handlar om bilkörning: En nybliven körkortsinneha-

vare har attityden till att köra för fort som negativ (jag gillar inte att köra för fort). Personen är 

ute och kör med personer med en annan uppfattning. Den subjektiva normen är: ”Klart du ska 

köra för fort!” Är personen stark i sig själv och inte bryr sig om de andra blir intentionen att 

inte utföra beteendet (köra för fort). Är han/hon, å andra sidan, inte stark i sig själv och ”faller” 

för grupptrycket blir intentionen i det här fallet negativ och fortkörning sker.  

Subjektiv norm 

Upplevd beteen-

dekontroll 

 

Intentioner Beteende 

Attityder gent-

emot beteenden 
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2.4 Olycksfågelteorin 

I Kommunikationsforskningsberedningen (1997) diskuteras i ett kapitel ”Trafikanters beteen-

de” om att under en lång period fanns en framträdande syn på trafikanten som en ”olycksfå-

gel”, dvs. en liten grupp människor som på grund av olika personligheter ”ansvarade” för en 

stor del av trafikolyckorna som skedde i trafiken och i olycksstatistiken fanns det vissa männi-

skor som råkade ut för olyckor i högre grad än andra. Även vissa personlighetsdrag kunde åter-

finnas som pekade på att vissa är mer risktagande än andra. Under en lång period genomfördes 

forskning för att försöka förstå bakgrunden till att just dessa människor råkade ut för olyckor 

och hur ökad trygghet i trafiken kunde uppnås. Tester skulle genomföras för att hitta dessa 

”fåglar” och på så sätt utesluta dem från trafiken och på sikt få en säkrare trafikmiljö. Under 

1960-talet kom dock denna syn att förändras till uppfattningen att trafikanten är med i olyckor, 

snarare än orsak till dem (Kommunikationsforskningsberedningen, 1997).   

 

 



10 

 

 

3. Metod 

3.1 Försökspersoner 

Intervjupersonerna utgjordes av nio ungdomar (fyra män och fem kvinnor) mellan 17-25 år 

från fyra trafikskolor i Norrbottens län. Samtliga tillfrågades under en teorilektion om att delta i 

en intervju. Intervjupersonerna fick anmäla sitt intresse i ett formulär som delades ut.  

3.2 Material 

En semistrukturerad intervju genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 2), vilken 

innefattade beskrivande, öppna frågor. Intervjuguiden konstruerades utifrån TPB samt TRA. 

Intervjuguiden omfattade även intervjupersonens inställning till att hålla hastighetsbegräns-

ningar på stads- och landsväg samt bakgrundsfakta om intervjupersonen.  

3.3 Procedur 

I samråd med trafiklärare på fyra bilskolor i en kommun i Norrbottens län erhölls kontakt med 

elever vid trafikskolan under en teorilektion. Författaren presenterade sig själv och undersök-

ningens syfte och vilka rättigheter de hade och vad som kommer att ske med resultaten. Däref-

ter skickades en lista runt som eleverna fick skriva på om de var intresserade av att delta. En 

lottning gjordes vid ett senare tillfälle av vem som skulle kontaktas. Lottningen skedde genom 

att fem killar och fem tjejer valdes ut från ett urval av 15 personer från fyra bilskolor. Intervju-

erna skedde på elevens bilskola, en offentlig plats eller på en vanlig skola. Eleven bestämde tid, 

plats och dag utifrån eget önskemål. Samtliga intervjuer spelades in. Innan intervjuerna genom-

fördes fick intervjupersonerna ett informationsbrev (Bilaga 1) som han/hon läste igenom och 

samtyckte till innan intervjun påbörjades.  

3.4 Avgränsningar 

Endast elever vid bilskolor i en kommun i Norrbotten som håller på att ta körkort valdes ut i 

samråd med trafiklärare. 

3.5 Databehandling 

Undersökningen är genomförd enligt ett abduktivt förhållningssätt. Med detta menas att det 

finns ett teoretiskt antagande som skall undersökas empiriskt. Sammanställningen skedde ge-

nom att intervjuerna skrevs ned och kodades utifrån de teman som intervjuguiden hade utfor-

mats efter.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Bakgrundsdata 

Intervjuperson 1 

Kvinna i 25 års åldern som studerade halvtid och var barnledig halvtid och bor i en stad i 

Norrbottens län. Hade vid intervjutillfället bara kört några få gånger på bilskolan, men desto 

mer privat. 

Intervjuperson 2 

Man, 17 år, som studerade andra året på ett gymnasieprogram i Norrbotten. Han jobbade även 

extra på en restaurang. Vid intervjutillfället hade han inte börjat köra på bilskolan ännu, men 

övningskörde mycket hemma.  

Intervjuperson 3 

Kvinna, 18 år, som studerade på gymnasiet i en stad i Norrbotten. Vid intervjutillfället hade 

intervjupersonen kört ungefär tio gånger, dock bara två gånger på bilskolan.  

Intervjuperson 4 

Kvinna, 18 år, studerade på samhällsprogrammet i en stad i Norrbottens län. Brukar övnings-

köra hemma innan varje körlektion och kör på bilskolan ungefär två gånger i veckan. 

Intervjuperson 5 

Man, 18 år, som studerade andra året på ett gymnasieprogram i Norrbotten. Övningskört 

hemma sedan fem månader tillbaka och hade haft sin första teorilektion nyligen.   

Intervjuperson 6 

Man, 18 år, som studerade första året på ett gymnasieprogram i Norrbotten. Brukade köra un-

gefär två timmar varannan dag, men hade på körskolan bara hunnit köra en lektion än så länge.  

Intervjuperson 7 

Man, 17 år, som studerade andra året på gymnasiet i en stad i Norrbottens län. Hade kört nå-

gon enstaka gång på bilskolan och övningskörde hemma ibland.  

Intervjuperson 8 

Kvinna, 18 år, som studerade andra året vid ett praktiskt gymnasieprogram i en stad i Norrbot-

tens län. Hade kört några enstaka körlektioner, men inga lektioner privat.  

Intervjuperson 9 

Kvinna, 17 år, som studerade andra året på ett gymnasieprogram i en stad i Norrbotten. Hade 

ännu inte börjat övningsköra på bilskolan, men ganska mycket privat.  
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4.2 Ungdomars attityder till att hålla hastigheten i trafiken 

Som nybliven körkortsinnehavare innebär detta stora friheter. Köra iväg och åka hem när det 

önskas och den där kicken när motorn startar. Att vara ny körkortsinnehavare kan många 

gånger vara underbart, men inte helt oproblematiskt. I intervjun behandlades frågor om vad 

intervjupersonerna ansåg själva om hastighetsgränserna i trafiken. Sju intervjupersoner ansåg att 

hastighetsgränserna är bra ute i trafiken och fyller syftet att inte köra för fort. Två intervjuper-

soner ansåg att hastighetsgränserna är bra på vissa ställen, men att de på vissa ställen borde för-

ändras.  

Det är ju bra på vissa ställen och på vissa ställen är det ju sämre. Typ på E4:an de är ju som, 

köra 110 de är ju som ändå. Det är en rak väg. Det är inte så mycket som kan gå dåligt om du 
kör fortare än 110 och vissa vägar som är hög hastighet till exempel i en kurva som är 70. (…) 

men man får respektera de regler som finns. (Intervjuperson 5). 

Vägverket (2009) menar att om medelhastigheten skulle sänkas med ungefär fem procent skulle 

det resultera i 20 procent färre dödade i trafiken. En krock i 90 km/h motsvarar ett fall från 25 

meters höjd. Idag är dock trafikantens syn att köra för fort betydligt mer toleranta än till exem-

pel att köra rattfull (Vägverket, 2009). Det är påvisat att nyblivna förare är de som oftare över-

skattar sin egen förmåga, men framförallt underskattar de riskerna i trafiken. Det verkar finnas i 

människans natur att överskatta körförmågan (Nordlander, 1986). För att uppnå ett trafiksäkert 

beteende, menar Gregersen (2010), måste det finnas ett riskfritt beteende som är önskvärt. Tra-

fikanten har ett eget ansvar att följa lagar och regler som gäller i trafiken. Oppenheim (refererad 

av Englund, 1997) menar att attityder är starkt sammankopplade med föreställningar och värde-

ringar och det verkar finnas en problematik, främst bland unga förare som överskattar sin för-

måga och som inte värderar faror som något farligt.  

Mer än hälften av intervjupersonerna (fem av nio) ansåg att anledningen till att han/hon kör 

för fort är på grund av stress. I dagens samhälle ska vi hinna med allt mer, som t ex att hinna till 

jobb, skola, lämna och hämta på dagis, och stress är en bieffekt av detta. Enligt Trafikverket 

(2010) finns forskning som visar på en korrelation mellan höga hastigheter i trafiken och de 

vanligaste olyckorna; singel och mötesolyckor. Dessa olyckor kanske inte hade behövt hända 

om stressen inte hade funnits. För att motverka trafikolyckor anser Gregersen (2010) att alla 

aktörer inom trafiksäkerhetsområdet måste ta sitt ansvar så att onödiga olyckor inte sker. Det är 

dock inte bara trafikanterna som måste upprätthålla säkerhetsarbetet på vägar och i fordon. 

Gregersen (2010) menar att enligt Nollvisionens filosofi måste vi acceptera att människan inte 

är en felfri varelse och därför måste systemen anpassas. Alla gör misstag och i Nollvisionen me-

nas att vi därför aktivt måste förbättra trafiksäkerheten, genom att till exempel hålla hastigheten. 

Dock finns det vissa som anses mer benägna att råka ut för trafikolyckor, dvs. de så kallade 

”olycksfåglarna”. Olycksfåglarna är en grupp som på grund av personlighet står för en stor del 

av de olyckor som sker ute i trafiken (Kommunikationsforskningsberedningen, 1997).   
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4.3 Attityder bland unga män och kvinnor till att hålla hastigheten i trafiken? 

Enligt Kassin et al. (2008) är attityder en positiv, negativ eller en blandad reaktion gentemot en 

person, ett föremål eller en tanke som kan variera över olika tillfällen. Majoriteten av intervju-

personerna i föreliggande undersökning verkade vara medveten om riskerna av att köra för fort 

och vad påföljderna är vid fortkörning oavsett kön. Trots att de har förstått riskerna fanns det 

exempel på motsatsen. Resultaten visade att en majoritet av männen överskattade sin förmåga i 

trafiken dvs. i överensstämmelse med andra studier (SCB, 1992;Nordlander, 1986). 

4.3.1 Attityder till hastigheter bland män och kvinnor 

På frågan hur fort intervjupersonerna kunde tänka sig att köra på 30 km/h väg trodde fyra av 

fem kvinnor att de skulle köra 30 km/h på en 30-väg och den femte intervjupersonen att hon 

skulle köra fortare, men bara om det är ”tomt” på vägen. Då männen fick svara på samma fråga 

svarade tre av fyra män att de kunde tänka sig att köra för fort, ungefär 40 km/h. De ansåg att 

det beror på bland annat väglag och om det är mycket trafik ute om han/hon kör för fort. En 

man nämnde att det är okej att köra för fort om nätterna. Den fjärde mannen menade att han 

trodde han skulle köra 30 km/h på en 30-väg då det: ”Tjänar inget att köra för fort”.   

Vid hastigheten 50km/h trodde tre intervjupersoner att de skulle köra 50 km/h. En att hon 

skulle köra mindre än 50 km/h och en trodde att hon skulle köra 60 km/h, då hon menade att 

”50 km/h är ganska svårt att hålla och man kommer upp i 60 km/h lätt”. Tre av männen ansåg 

att de skulle hålla hastigheten, men det berodde på väglag och vilken tid på dygnet. Den fjärde 

mannen ansåg dock att han skulle köra fortare, ungefär 10-20 kilometer för fort. Sex av samtli-

ga intervjupersoner ansåg således att de skulle hålla hastigheten då det var 50 km/h, medan två 

trodde att de skulle köra fortare.  

På fråga om hur fort intervjupersonerna kunde tänka sig köra vid hastigheten 70 km/h ansåg 

samtliga kvinnor att de skulle hålla sig till hastigheten. En kvinna ansåg emellertid att hon helst 

skulle köra långsammare än 70 km/h på grund av osäkerhet i trafiken. Männen gav blandade 

svar, där två gav ganska diffusa svar, genom att svara att de håller hastigheten, men: 

Men inte direkt så att man sitter och stirrar på hastighetsmätaren för att se hur fort det går, men 

alltså man kör väl, kör väl så man anser att man kan behärska.(Intervjuperson 5). 

På följdfrågor förklarade de dock att de troligtvis skulle hålla hastigheten. En tredje man förkla-

rade att han skulle hålla 70 km/h och den fjärde att han skulle köra ungefär 70-80 km/h på en 

70-sträcka. Sammanfattningsvis ansåg sju av nio intervjupersoner att de skulle hålla hastigheten. 

En kvinnlig intervjuperson skulle dock köra långsammare, medan en manlig, å andra sidan, 

skulle köra fortare.  

Vid hastigheten 90 km/h ansåg två av fem kvinnor att de skulle köra fortare än vad som var 

tillåtet, ungefär tio kilometer för fort ”då är det lätt att det blir lite snabbare för att alla andra 

kör ju så snabbt och det blir mer att tänka på”. Två andra kvinnor trodde att de skulle hålla 

hastigheten, medan en trodde att hon skulle köra långsammare. Hälften av de manliga inter-

vjupersonerna trodde att de skulle köra ungefär tio kilometer för fort. Den andra hälften mena-

de att de skulle köra enligt hastighetsgränserna. Fyra intervjupersoner (både män och kvinnor) 



14 

 

 

menade att de skulle köra för fort, och resterande (fem stycken) trodde de skulle köra enligt 

lagen, eller långsammare. 

På sista frågan om hur fort intervjupersonen kunde tänka sig att köra då hastigheten var 110 

km/h ansåg samtliga kvinnor att de skulle hålla sig till 110 km/h. De manliga intervjuperso-

nerna trodde att de skulle hålla sig till 110-gränsen, men två menade att de skulle köra 110 eller 

fortare. Sammanfattningsvis trodde således intervjupersonerna att de skulle hålla sig till 110, 

men två trodde att de skulle köra 110 eller fortare. 

Enligt TRA är människor rationella varelser och den information vi tar till oss används syste-

matiskt. Attityder är enligt teorin en funktion av föreställningar. Intentioner handlar om en 

personlig faktor och om socialt inflytande. Den personliga faktorn handlar om individens posi-

tiva eller negativa upplevelser av ett beteende, till exempel attityd gentemot fortkörning eller 

attityd gentemot rattfylleri. Enligt teorin gör människan en bedömning av om det är bra eller 

dåligt att utföra en handling (köra för fort, köra onykter). Det sociala inflytandet är individens 

uppfattning om det sociala tryck han/hon upplever av andra. Detta kallas för en subjektiv 

norm. Generellt sett utför individen ett beteende när han/hon bedömer det som positivt och 

när de tror att betydelsefulla människor runt omkring dem tycker att de ska utföra beteendet 

(Ajzen & Fishbein, 1980).  

4.3.2 Kvinnor  

Tidigare avsågs kvinnliga förare mycket tidigt ha ett defensivt körsätt som ansågs öka trafiksä-

kerheten (Nordlander, 1986). Idag är synen något förändrad. Kvinnor har på senare tid tagit 

efter männens riskfyllda körstil istället för att behålla den defensiva körningen (SCB, 1992). 

Alltfler undersökningar tyder på att en attitydförändring håller på att ske bland unga män och 

kvinnor (Transportarbetaren, 2005). 

I föreliggande studie framkom att fyra av fem kvinnor brukar hålla hastigheten, men att det 

ibland händer att de kör lite för fort, pga. ”man är dålig på att hålla koll”. Den femte kvinnan 

hade en annan uppfattning och menade att hon gärna kör långsammare då hon inte är en van 

förare, vilket kan kopplas ihop med kvinnor och en förändrad utveckling i samhället där unga 

kvinnor beter sig allt tuffare, och detta verkar också spegla av sig i bilkörningen (Transportar-

betaren, 2005).  

För kvinnor är den farligaste årstiden vintern och de svårigheter som årstiden medför, till ex-

empel att kontrollera fordonet vid halka. Till skillnad från män är vardagarna farligast för kvin-

nor, men precis som med män är risken fyra gånger högre på natten än på morgonen och 

lunchtid (SCB, 2007). De unga kvinnorna, fyra av fem, ansåg att de var ”hyfsat bra på att köra 

bil” och att de blir en bra bilförare om de får öva osv. En kvinna menade emellertid att:  

Det känns som att i början när man har tagit körkortet är man medveten om alla regler o sånt där, 
men sen när man blir gammal och gaggig så glömmer man bort saker och ting efter-

som.(Intervjuperson 8). 

När frågor om kvinnornas styrkor och svagheter ställdes i föreliggande undersökning var det en 

majoritet av kvinnorna som ansåg sig köra bäst i stadstrafik. Ingen av dem gav en riktigt bra 
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förklaring till varför. Den femte kvinnan trodde att hon kommer att vara bra på många olika 

saker. Värt att påpeka här är att samtliga manliga intervjupersoner bedömde sina styrkor som 

”god uppsikt i trafiken, förutse händelser i trafiken (förförståelse) samt vara ansvarsfull”. Skill-

nader mellan könen finns främst i körerfarenhet, män kör mera och blir därmed självsäkrare 

(SCB, 1992).  

4.3.3 Män 

Nyblivna manliga förare är de som mest frekvent överskattar sin egen förmåga, men också un-

derskattar riskerna i trafiken (Nordlander, 1986). En av de första frågorna som ställdes, var om 

hur bra de tycker att de är/hur bra de tror att de kommer vara då de har tagit körkort. Av de 

unga männen, svarade tre av fyra att de kommer vara en bra förare. En av dessa unga män upp-

gav att: ”Jag tror jag kommer, nog kommer jag vara bra på att köra bil de är som ’no doubt 

about that’”. 

I den här åldersgruppen tillhör de unga männen en majoritet av dem som är inblandade i 

olyckor (Nordlander, 1986). Yngre män har oftast högre medelhastighet och anammar ofta ett 

offensivt körsätt (SCB, 1992). På frågan om intervjupersonerna brukar hålla hastigheten svarade 

samtliga män att de håller hastigheten. Ibland har det dock hänt att de har kört fem till tio ki-

lometer för fort, men då brukar det oftast finnas en förälder som har uppsyn och säger till. In-

tervjupersonerna menade också att det är viktigt att ”man håller hastigheten för att det är bra 

träning, så man lär sig rätt från början”. Samma intervjuperson sade också: 

Det finns ju många idioter som inte kan köra och det är dem som är värre än jag. Jag anser ju att 
kan köra väldigt väldigt bra och jag har aldrig varit med om en olycka som jag har åskadat själv i 
alla fall, för då är det någon annan som har gjort det. Jag tror att jag kommer, nog kommer jag vara 
bra på att köra bil. Men asså jag tror inte jag kommer vara så farlig i trafiken det finns ju säkert 

hur många många än jag som är värre på att köra bil. (Intervjuperson 5). 

Sonja Forward, Forskningschef på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, menar att detta 

inte är någon överraskning (Transportarbetaren, 2005). Forward har forskat kring vad som är 

typiskt ”manligt” och typiskt ”kvinnligt” och menar att män blir provocerade då det påpekas 

att de kör på ett ”kvinnligt” sätt. Männen vill inte bli sedda som feminina. Detta kan påverka 

männens körstil (Transportarbetaren, 2005). Enligt Maria Melkersson, trafikforskare på Trafik-

analys, är det fyra gånger högre risk att vara med i en olycka för män, speciellt under helgerna. 

Om nätterna mellan 22 och 06 ökar risken markant till ungefär fyra gånger att vara inblandad i 

en olycka bland både män och kvinnor (SCB, 2007). I föreliggande undersökning ansåg tre 

män att det är mer okej att köra för fort om nätterna. En man uppgav att hålla hastigheten är en 

av hans svaga sidor med argumentet: 

Men det beror ju på alltså om det är tolv på natten är det ju typ ingen så spelar det inte så stor roll 
om du kör tio kilometer fortare eller om det är mitt ute i trafiken så kanske du ska respektera det 
då. (Intervjuperson 5).   
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4.4 Omgivande faktorer som påverkade attityderna gentemot hastighetshållning 

Med omgivande faktorer menas här till exempel medpassagerare, negativt grupptryck osv. Näs-

tan allt vi gör i livet gör vi med någon, som till exempel i en grupp, med vänner, i en idrotts-

förening, på en arbetsplats med mera. I det här fallet handlar det om det som pågår under en 

bilfärd, där både förare och passagerare är i samma ålder. I föreliggande undersökning fick in-

tervjupersonerna svara på om deras bekantas förhållningssätt i trafiken samt om intervjuperso-

nerna är trygg i sig själva. Samtliga intervjupersoner (fem kvinnor och fyra män) förklarade att 

de är trygga i sig själv och menade också att de inte skulle bli påverkade av omgivningen (i det 

här fallet passagerarna). Dock menade två andra att deras bekanta kör för fort på nätterna. Trots 

detta verkade det inte finnas några indikationer på att de i dessa situationer inte skulle säga 

ifrån. På frågan om intervjupersonen kunde säga ifrån till sin kompis om det går för fort fram-

gick: ”Han har kört på fyllan (…)160 på en 80-väg så jag känner mig rätt så säker när han kör 

så”. 

Inger Engström (2008) menar att det finns många studier som faktiskt visar att det oftast finns 

omgivande faktorer som kan ha en negativ effekt, till exempel grupptryck. Yngre förare har 

oftare med sig kamrater i sin egen ålder. Det har även påvisats att unga män löper större risk att 

vara inblandade i olyckor än kvinnor i samma ålder. De yngre männen har oftare med sig pas-

sagerare som de blir påverkade av. Ingham (refererad av Engström, 2008) visar att unga män 

(oftast) har en mer riskfylld körstil när manliga passagerare finns i bilen, medan de oftast körde 

säkrare med unga kvinnor i bilen. Enligt Ajzen (1991) är det mycket troligt att bli påverkad av 

de rådande normerna och att en individs attityder, vare sig positiva eller negativa gentemot en 

handling (exempelvis köra för fort) påverkas i och med att en social press från omgivningen 

upplevs att genomföra en handling (köra fort eller inte), samt att ha kontroll över sina hand-

lingar. Detta menar Ajzen (1991) bestämmer om handlingen kommer bli utförd eller inte 

(fortkörning).   
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5. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka vad ungdomar har för attityd till att hålla hastigheten i 

trafiken, vilka attityder det finns bland unga män och kvinnor till att hålla hastigheten i trafiken 

samt om finns det omgivande faktorer som påverkar attityderna gentemot hastighetshållning. 

Av resultaten framgår att ungdomarnas bild av att hålla hastigheten var blandad. En del av dem 

verkade vara fullt medvetna om riskerna, medan en del inte verkade vara det. I Trafikverket 

(2010) menas till exempel att en sänkning eller ökning av 10-20 km/h kan innebära en fråga 

om liv eller död och enligt Nordlander (1986) verkar en majoritet av förare ha en stor övertro 

på sin egen förmåga och detta speciellt bland ungdomar.  

Som påvisats i flera andra studier (Transportarbetaren, 2005) ansåg övervägande andelen män 

även här att det ”inte gör något” att köra lite för fort i trafiken. För kvinnornas del var det en 

minoritet som ansåg att det inte gör något att köra för fort. I denna studie uppgav en kvinna att 

det var okej att köra för fort. Det spelade ingen roll om det var inom bostadsområden eller på 

landsvägar. Kvinnans svar stämde väl överens med de manliga svaren.  

Sammanfattningsvis pekar studien mot att det fanns en viss skillnad bland män och kvinnor i 

trafiken, men främst i hur de uppfattar sig själv som människa och trafikant. Männen verkade 

vara mer självsäkra i hur de beskriver sina kvaliteter, då egenskaperna handlar om personliga 

kvaliteter, medan kvinnorna, å andra sidan, framhöll en annan kvalitet (bra på stadskörning). 

Det verkade dock finnas viss samstämmighet intervjupersonerna emellan (inte på grund av kön) 

på frågan om hur fort de skulle köra vid vissa angivna hastighetsgränser (30, 50, 70, 90, 110). 

Där verkade de vara relativt överrens om hur fort han/hon borde köra vid dessa angivelser. Det 

fanns dock en kvinna som hade mer ”manliga åsikter”. Det kan spekuleras om det fanns vissa 

faktorer som kan ha påverkat attityderna, till exempel umgänge, normer i gruppen osv.  

Resultaten pekade även mot att det inte fanns några omgivande faktorer som påverkade bil-

körningen, till exempel grupptryck. Gav intervjupersonerna de svar de trodde var önskvärt 

eller var detta helt uppriktiga svar?  

5.1 Reliabilitet och validitet 

Arbetet avsåg att mäta individuella och subjektiva uppfattningar om ungdomars attityder med 

utgångsläge i empirin. En kvalitativ ansats ansågs som bäst lämpad. Reliabiliteten som bland 

annat mäter pålitligheten säkerställdes genom att samtliga intervjuer (nio stycken) utfördes ge-

nom personliga möten på platser där miljön bedömdes som god och som inte kunde störas av 

stimuli som kunde påverka intervjupersonens svar. En pilotstudie genomfördes, vilket kan ha 

haft en positiv effekt för de ”riktiga” intervjuerna. Pilotstudien gav möjlighet att förändra och 

förbättra tillvägagångssättet. Då samtliga intervjuer genomfördes genom personlig kontakt, och 

inte via telefon, fanns möjligheten att utläsa kroppsspråk och att ställa följdfrågor. Åtta av nio 

intervjuer spelades in för att minimera risken för feltolkningar. En intervju antecknades för 

hand då bandspelaren slutade fungera. Intervjuguiden är delvis utformad efter Ajzen’s och 

Fishbein’s (1980) Theory of Planned Behaviour och Theory of Reasoned Action.  
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Samtliga intervjupersoner fick samma information om studien och dess syfte. En variabel som 

kan ha haft en negativ påverkan kan ha varit det faktum att det låg en belöning i potten i form 

av två biobiljetter som lottades ut till en person som ställde upp på intervju. Det är emellertid 

svårt att avgöra om detta kan ha haft en påverkan, då en stor del av intervjupersonerna faktiskt 

intervjuades under påsklovet. Eftersom urvalet av intervjupersoner skedde på bilskolor, som är 

en relativt offentlig plats, där blivande förare befinner sig kan det inte uteslutas att intervjuper-

sonerna kände varandra sedan innan. Dock valdes intervjupersonerna aldrig ut inför andra, utan 

personlig kontakt togs via telefon där tid och plats bestämdes. Detta kan ha hjälpt till att uteslu-

ta konforma svar bland intervjupersonerna. Intervjupersonerna fick delge egna tankar om bland 

annat hastighet som kunde kopplas ihop med presenterade teorier. I efterhand hade det varit av 

vikt att ha med en definitionsfråga om attityder på grund av studiens vinkling mot just attity-

der. Det är dock svårt att dra någon generell slutsats från resultatet, dels på grund av det låga 

antalet intervjupersoner samt att intervjupersonerna saknade körkort vid intervjutillfället och 

var därför inte lika erfarna i trafiken. Det är dock oroväckande att några av dem hade negativa 

attityder till att hålla hastigheten, trots bristfälliga trafikkunskaper.  

5.2 Extern validitet 

Syftet med detta arbete var att undersöka intervjupersonernas egna tankar och idéer om olika 

samtalsämnen, som kunde kopplas ihop och som togs upp under intervjuns gång. Avsikten var 

att jämföra svaren med en större population. Urvalet skedde genom att intervjupersonerna fick 

skriva upp sig på en intresselista och sedan valdes de ut genom ett slumpmässigt urval. Detta 

kan ha haft en positiv inverkan på validiteten. Dock kan kritik riktas mot att bara vissa anmälde 

sitt intresse, vilket kan ha gjort att värdefulla svar kan ha blivit förbisedda. Målet var att ha en så 

jämn könsfördelning som möjligt, vilket uppnåddes då fem kvinnor och fyra män deltog. Detta 

bidrog till att kunna göra en jämförelse mellan män och kvinnor.  

5.3 Intern validitet 

Intervjupersonen hade ej någon möjlighet att ta del av det slutställda resultatet och rätta till 

eventuella fel, vilket kan ha säkrat den inre validiteten då missförstånd kan ha uppstå trots att 

intervjuerna spelas in. Intervjuguiden har granskats av både handledare på Luleå tekniska uni-

versitet samt kontaktperson på Trafikverket, vilket gör att hög validitet har uppnåtts.  

5.4 Begreppsvaliditet 

De begrepp som berördes under studien handlade om föreställningar om något, vilket ansågs 

höra ihop med attityder. Attitydbegreppet har olika betydelse för olika människor. Intervjuper-

sonerna fick inte definiera attitydbegreppet på grund av försumlighet från författaren och i och 

med detta kan det ha försämrat begreppsvaliditeten.  

5.5 Forskningsetiska antaganden 

Arbetet följer Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011), vilket inne-

bär att samtliga intervjupersoner fick information via personlig kontakt och ett skriftligt brev 

om vad studien skulle användas till. Samtliga intervjuer spelades in med tillstånd från intervju-

personerna. Intervjupersonerna försäkrades om anonymitet och konfidentialitet, vilket innebär 
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att ingen enskild person skall genom sina svar kunna identifieras och att datamaterialet enbart 

skall behandlas av författaren. Intervjupersonerna informerades om att allt insamlat material 

kommer att förstöras då arbetet är sammanställt samt att de när de vill kan avbryta sin medver-

kan.  

5.6 Förslag på framtida forskning 

Arbetet har kunnat ge svar på de frågeställningar som var aktuella, men det finns utrymme för 

vidare forskning. Det som fångade författarens intresse handlade om att det sades vara okej att 

köra för fort om nätterna. Forskning som bedrivs i just de här frågorna pekar åt att det är van-

ligt med fortkörning om nätterna. Det vore även av intresse att göra utförligare studier med fler 

intervjupersoner för att se om det till exempel finns skillnader städer och län emellan. Vidare, 

att göra en större studie med betydligt fler ungdomar, personer i olika åldrar, bland yrkesförare 

osv. Det finns otroligt många synvinklar. Skulle resultatet ha blivit annorlunda om fler inter-

vjupersoner hade deltagit? Om de redan hade haft körkort? Eller om bara män respektive 

kvinnor studerades?  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hejsan  

 

Mitt namn är Jessika Osbäck och jag läser sista året som Beteendevetare på Psykologiprogram-

met vid Luleå Tekniska Universitet. På uppdrag av Trafikverket kommer jag att skriva min C-

uppsats som kommer att handla om Ungdomars attityder i trafiken. Det är där Du kommer in i 

bilden. Jag vill höra vad Du tycker! Denna studie kommer vid godkänt resultat att presenteras 

och publiceras vid Luleå Tekniska Universitet, www.ltu.se/lib och Trafikverket. Du har själv 

rätten att bestämma över Din medverkan i intervjun. Du får när som helst avbryta intervjun 

utan att behöva berätta varför och Du kan närsomhelst höra av dig till mig om Du inte vill att 

Dina svar skall användas i uppsatsen. Du kommer också vara helt anonym i undersökningen 

och Dina svar kan inte spåras tillbaka till Dig. Det är enbart Jag som kommer att ha tillgång till 

materialet. Under intervjun vill jag gärna använda mig av bandspelare för att underlätta fram-

ställningen av intervjuerna i ett senare skede. Jag kommer även att använda mig av papper och 

penna för att skriva ner stödord. Så fort materialet är bearbetat kommer banden att förstöras.  

 

De som ställer upp på intervju har chansen att vara med i utlottning av två biobiljetter. 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta mig på: 

Mobil: 073 825 086 4 

E-post: jesosb-7@student.ltu.se 

 

Eller min handledare vid LTU, Håkan Alm: 

E-post: Hakan.Alm@ltu.se 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jessika Osbäck 

 

 

http://www.ltu.se/lib
mailto:jesosb-7@student.ltu.se
mailto:Hakan.Alm@ltu.se


 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Kön? 

Ålder? 

Sysselsättning? 

 

Personlighet 

Hur bra tror du att du är som bilist/ kommer att bli som bilist när du tagit körkortet? Vad tror 

du att du kommer vara bra/mindre bra på? 

Känner du dig säker som person? I dig själv, i grupp med andra? 

 

Referensgrupp 

Hur ser din bekantskapskrets ut? Familj, vänner, bekanta? 

Trivs du med människorna runt omkring dig? 

Har majoriteten i din umgängeskrets körkort?  

Brukar de förhålla sig hastighetsbestämmelser eller använda sig av säkerhetsanordningar när de 

kör bil? Hur ofta?  

 

Bilen 

Övningskör du mycket hemma och på bilskolan?  

Är det viktigt att ha en bil? Varför? 

Kommer du att skaffa en bil när du har tagit körkort? 

När tror du att du kommer använda bilen? Under helger? Kvällar? Alla dagar? Vilka tider? 

Använder du dig av olika säkerhetsanordningar i bilen? Exempelvis bilbälte. Frekvens? 

 

Hastighet 

Vad tycker du om hastighetsgränser? Vad är bra/dåligt? Vad tror du är syftet med hastighets-

gränser? 

Hur noga håller du hastigheten? I vilka situationer följer du inte hastighetsbegränsningarna? 

Hur noga kommer du att hålla dem när du har tagit körkort?  

Hur fort kan du tänka dig att köra på 30,50,70,90 eller 110 väg? 

Varför tror du att man kör för fort?  

Vad gör du om en kompis/familjemedlem eller annan bekant kör för fort? 

Varför tror du att det sker fler olyckor bland unga än till exempel bland äldre? 

Tycker du att det finns det vissa situationer man kan bryta trafikreglerna? Vem har rätt att bryta 

dem i sådana fall?  

 


