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Sammanfattning 

Socialstyrelsen uppger att under perioden 1999-2003, var transportolycksfall den vanligaste 
typen av olycksfall som ledde till döden bland barn mellan 0-17 år och enligt Vägverket klarar 
ett barn sig på egen hand i trafiken först vid 11-12 års ålder. Detta borde innebära att barn är 
mycket utsatta när de vistas i trafiken och personer som kör bil måste vara medvetna om detta.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur erfarenhet av barn och erfarenhet av trafik 
inverkar på bilisters egna uppfattningar om hastigheter i trafikområden där barn vistas. 
Operationaliseringen av erfarenhet av barn och erfarenhet av trafik gjordes genom 
föräldraskap och ålder. Föräldrar antogs ha mer erfarenhet av barn än icke-föräldrar och äldre 
(35-46 år) antogs ha mer erfarenhet av trafik än yngre (20-26 år). För att undersöka skillnader 
mellan dessa grupper genomfördes en förstudie med fokusgrupper följt av en 
enkätundersökning som huvudstudie.  

Resultaten visar bland annat att föräldrar uppgav att de normalt sett tenderar att hålla lägre 
hastigheter än icke-föräldrar i olika trafikmiljöer där barn kan vistas. Äldre uppgav att de 
normalt sett håller lägre hastigheter än yngre om de kör i områden där oskyddade trafikanter 
syns till. Resultaten tyder därmed på att det finns vissa skillnader och tendenser gällande hur 
föräldraskap och ålder inverkar på uppfattningar om hastigheter i områden där barn vistas.   
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1 Inledning  
I detta kapitel ges en introduktion till det valda ämnesområdet som mynnar ut i uppsatsen 
syfte och frågeställningar. Operationaliseringar, avgränsningar och definitioner redogörs 
även för och kapitlet avslutas med en genomgång av hur uppsatsen är disponerad.   

Trafiksystemet är uppbyggt av en mängd olika delar såsom vägar, skyltar, trafikljus och 
farthinder. I detta system ingår även fordon och människor som ska samsas om det utrymme 
som finns. I stort sett alla människor har någon gång vistats i trafiken, antingen som förare av 
ett fordon, passagerare, gående eller cyklist. De fordon som finns i trafiken är många gånger 
väldigt kraftfulla och förare av dessa fordon håller ibland höga hastigheter. Cyklister och 
gående tillhör båda gruppen oskyddade trafikanter och vid kollisioner med motorfordon är de 
mer utsatta eftersom de inte har skyddande skal (Svensson, 2008). Att vara uppmärksam på 
oskyddade trafikanter är därmed ett måste när en bilist är ute i trafiken men vad innebär det 
om den oskyddade trafikanten dessutom är ett barn? På Vägverkets hemsida informeras det 
om att barn inte kan klara sig på egen hand i trafiken förrän de är 11-12 år och att det inte går 
att träna barn för att få dem att klara av trafikmiljöer som de inte är mogna att vistas i (Barns 
mognad och trafikbeteende, 2009).  

Enligt en sammanställning gjord av Socialstyrelsen gällande skador bland barn i Sverige, var 
transportolycksfall den vanligaste typen av olycksfall som ledde till döden bland barn mellan 
0-17 år under perioden 1999-2003. Totalt 64,2 % (214 barn) av de barn som avled var som en 
följd av transportolycksfall, i första hand olyckor med fordon som var avsedda för vägtrafik. 
Av de barn som avled var 23 % fotgängare och 6,5 % cyklister (Statistik över skador bland 
barn i Sverige – avsiktliga och oavsiktliga, 2007) . 

Sveriges trafiksäkerhetsarbete har sin grund i det beslut som riksdagen tagit om Nollvisionen 
som innebär att allt ska göras för att se till att människor inte dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken (Nollvisionen, 2009). Enligt Vägverkets publikation Rätt hastighet kan rädda liv 
(2007) skulle 100-150 liv kunna räddas varje år om alla förare höll hastighetsgränserna. 
Vägverket uppger att om en fotgängare skulle bli påkörd av ett fordon som håller 30 km/tim, 
har personen ifråga 90 % chans att överleva men om en fotgängare blir påkörd i 50 km/tim 
minskar denna chans till endast 20 %. I områden där många cyklister och gående vistas såsom 
utanför skolor, är därför hastigheten ofta begränsad till 30 km/tim. (Rätt hastighet kan rädda 
liv, 2007).  

Enligt Vägverkets hemsida omfattar de nuvarande transportpolitiska målen Moderna 
transporter (prop. 2005/06:160) att trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker för barn, 
ungdomar och vuxna. Barn och ungdomar ska inte heller behöva vara beroende av att vuxna 
följer dem till skolan eller skjutsar (Barn i transportpolitiska mål, 2009). Duperrex, Roberts 
och Bunn (2009) har konstaterat att ett sätt att öka ett barns kunskap om hur hon eller han bör 
korsa vägar och förändra deras beteende i dessa situationer, är att utbilda dem om 
trafiksäkerhet. Om detta skulle minska risken för olyckor mellan fotgängare och motorfordon 
samt antalet skador, är dock oklart menar Duperrex et al. (2009). Dessutom verkar åtgärder 
som syftar till att kontrollera trafiken i bostadsområden inom tätorter vara mer effektiva för att 
minska antalet trafikskador där barn är inblandande än att utbilda barnen i trafiksäkerhet 
(Liabo, Lucas & Roberts, 2003).  

Att lära barn vad som är ett säkert beteende i trafiken borde alltid vara positivt men barn 
verkar inte ha samma förutsättningar som vuxna att bedöma trafiksituationer enligt Svensson 
(2008). Svensson (2008) diskuterar hur ett barns längd, mognad, begränsade synfält och 
svårigheter att lokalisera ljud, inverkar på dess möjlighet att uppvisa ett säkert beteende i 
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trafiken. Detta borde innebära att barn är särskilt utsatta i trafiken och när bilister kör i 
områden där barn ofta rör sig bör extra uppmärksamhet företas.  

Att kunna förutsäga hur en person kommer att bete sig i olika trafiksituationer är antagligen 
en omöjlighet. Ingen person är exakt lik en annan person i alla avseenden och olika saker 
påverkar olika människor. Ålder verkar dock spela en roll i trafiken enligt Assum (1997). I en 
studie angående attityder och risker för trafikolyckor av Assum (1997), var olycksrisken 
avsevärt högre hos yngre förare i åldern 18-24 år än hos medelålders förare mellan 35-59 år 
och äldre förare mellan 60-69 år. Ju fler antal mil deltagare körde per år, desto mer minskade 
risken för att de skulle vara inblandande i olyckor vilket enligt Assum (1997) innebär att 
erfarenhet av bilkörning kan antas minska risken för olyckor och att antalet körda mil per år 
kan fungera som ett mått på erfarenhet. Assum (1997) drog även slutsatsen att ålder och antal 
körda mil per år verkar vara viktigare när det gäller bedömning av olycksrisk än attityder. 
Enligt Hydén (2008) tar det flera år för förare att få egen erfarenhet om farorna i trafiken och 
Borowsky, Shinar och Oron-Gilad (2009) menar att förmågan att uppfatta och känna igen 
möjliga faror innan de blir riskfyllda situationer beror på tidigare erfarenhet av liknande 
situationer. 

Bilisters bilkörning verkar förändras över tid i samband med ökad erfarenhet men kan en 
persons bilkörning påverkas av hur mycket erfarenhet av barn hon eller han har? Att bli 
förälder innebär en stor omställning och leder till många förändringar i en persons vardag då 
ansvar ska tas för en annan persons liv. I en studie av Wang, Kruger och Wilke (2009), visade 
personers föräldraskap minska sannolikheten för dem att delta i riskfyllt beteende jämfört med 
personer som inte har barn. Att köra i höga hastigheter kan, enligt Arnett (1998), ses som 
riskfyllt och då personer tillfrågats om familjeroller och riskfyllt beteende har föräldraskap 
haft ett negativt samband till att köra i höga hastigheter.  

Då dessa ovan nämnda faktorer gällande föräldraskap, ålder och erfarenhet verkar påverka 
personers beteende i trafiken är det intressant att koppla det till hur bilister resonerar kring val 
av hastighet. Att dessutom specificera detta val till att handla om tillfällen då barn, som kan 
antas vara extra utsatt i trafiken, kan ge en ny vinkel av hur trafikbeteendet kan skilja sig åt 
mellan olika personer beroende av deras egenskaper.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur erfarenhet av barn och erfarenhet av trafik 
inverkar på bilisters egna uppfattningar om hastigheter i trafikområden där barn vistas.  

Syftet undersöks med hjälp av följande frågeställningar: 

• Vad tycker bilister själva är lämpliga hastigheter i olika trafikmiljöer där barn vistas?  

• Vilken betydelse har trafikförhållanden för bilisters val av hastighet i trafikområden 
där barn vistas? 

• Vad tycker bilister själva om olika åtgärder för att sänka hastigheter?  

1.2 Operationaliseringar  
Erfarenhet av barn operationaliseras genom föräldraskap, huruvida en person är förälder eller 
inte. Föräldrar antas ha mer erfarenhet av barn än icke-föräldrar. Operationaliseringen av 
erfarenhet av trafik görs genom ålder. En högre ålder antas innebära mer erfarenhet av trafik 
än en lägre ålder.  
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1.3 Avgränsningar  
I denna uppsats jämförs personer som är 35-46 år med personer som är 20-26 år och personer 
som är föräldrar jämförs med personer som inte är föräldrar. Uppsatsen omfattar personer som 
är innehavare av B-körkort och bosatta i Sverige. Uppsatsen behandlar inte skillnader mellan 
män och kvinnor. Inget fokus läggs heller på vilken typ av trafik personer huvudsakligen kör 
eller vistas i, såsom landsväg eller stadstrafik.   

För att göra det möjligt att precisera i vilka situationer det finns eller inte finns skillnader 
gällande erfarenhet av barn och erfarenhet av trafik i trafikområden där barn vistas, baseras 
undersökningen på ett antal faktorer: trafikmiljöer, trafikförhållanden och åtgärder.  

Trafiksystemet är uppbyggt av många olika miljöer, därför jämförs några specifika 
trafikmiljöer för att få ett hanterbart antal miljöer att ta hänsyn till. Detta innebär att de 
slutsatser som kan dras om hastighetsval endast berör dessa miljöer och inte hela 
trafiksystemet.  

Den hastighet som personer väljer att köra i är säkerligen beroende av olika omständigheter i 
trafiken. Genom att studera vilka skillnader som finns gällande trafikförhållanden kan en 
inblick ges i vad som påverkar hastighetsvalet.  

Som en följd av olika trafikförhållanden är den hastighet som hålls i olika trafikmiljöer 
antagligen ibland högre än vad som är tillåtet. Genom att studera specifika åtgärder som 
används för att få förare att sänka hastigheten finns möjligheten att se om de uppfattas olika 
beroende på den mängd erfarenhet av trafik och erfarenhet av barn en förare har.   

1.4 Definitioner  
Hur gammal ett barn är, lämnas osagt utan är istället upp till deltagare i den aktuella studien 
att bedöma.  

Med trafikområden där barn vistas menas vägbanor, cykelvägar, trottoarer och platser i 
nära anslutning till busshållplatser, skolor och villaområden. Möjliga situationer i dessa 
områden är bland annat barn som går, cyklar, leker, väntar på en buss och kliver av eller på en 
buss.  

Trafikmiljöer illustreras genom olika scenarion om hur en situation skulle kunna se ut vid ett 
specifikt tillfälle. De scenarion som behandlas rör den yttre, fysiska miljön i form av vilken 
typ av väg det handlar om (landsväg eller stadstrafik), vägens standard och om det finns 
oskyddade trafikanter eller inte i närheten (barn och/eller vuxna). Hur det ser ut gällande hus i 
närheten, infarter och busshållplatser är även faktorer som berör denna miljö.  

Trafikförhållanden berör omständigheter i trafiken som är föränderliga och som inte är 
relaterade till en specifik situation. Dessa förhållanden kan vara tillfälliga just för stunden 
såsom om det finns andra fordon runtomkring eller mer långvariga såsom vilken typ av bil 
som körs. Trafikförhållanden kan gälla den fysiska miljön som till exempel om det är bilar 
parkerade i området eller det mer individuella tillståndet som stress eller fartblindhet. Även 
hur vägen ser ut (rak, kurvig, sliten) och andra personers närvaro, som passagerare eller 
oskyddade trafikanter, innefattas i denna kategori. Trafikförhållanden är något som är aktuellt 
varje gång en bilförare är ute i trafiken  

Åtgärder handlar om olika sätt att få personer som kör bil att sänka hastigheten. Dessa 
innefattar fysiska åtgärder såsom fartbulor och avsmalning av vägar. Även åtgärder som inte 
medför samma fysiska hinder behandlas, till exempel hastighetskameror och aktiva skyltar 
som visar fordons faktiska hastighet. Mer generella åtgärder som trafikpoliser, utbildning och 
informationskampanjer är också aktuella i denna kategori.  
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När personer benämns som äldre och yngre gällande den aktuella studien refererar det till 
personer som är 35-46 år respektive 20-26 år. Ålder beräknas genom personers födelseår.  

1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande ordning: 

Kapitel 2: Redogör för den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för uppsatsen. Läsaren 
ges här en bild av vilka teorier som finns och vilken forskning som gjorts inom de områden 
som studien berör såsom bilkörning, perception, hastigheter, trafikmiljöer, trafikförhållanden, 
åtgärder, erfarenhet av trafik och föräldraskap.   

Kapitel 3: Presenterar en kortfattad bakgrund för de metoder som används i uppsatsen. Detta 
kapitel inleds med en beskrivning av kvalitativ och kvantitativ forskning för att sedan gå 
närmare in på fokusgrupper och enkätundersökningar. Kapitlet innehåller även motivering till 
val av metod och etiska överväganden som gjorts innan studiens genomförande.  

Kapitel 4: Är ett sammanfattande kapitel som rör metod, resultat och analys av fokusgrupper. 
Detta behandlas endast kortfattat då fokusgrupperna fungerat som en förstudie inför 
enkätundersökning.  

Kapitel 5: Presenterar den metod som används i enkätundersökningen. Här redogörs bland 
annat för hur deltagare rekryterats samt hur enkätens utformning och utskick gått till.  

Kapitel 6: Redovisar data enkätundersökningen genererat. I detta kapitel ges en beskrivning 
av hur data sammanställts och hur fördelningen ser ut. Vilka beräkningar som gjorts och de 
resultat samt vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa redovisas också i detta kapitel.  

Kapitel 7: Består av två delar där det i den första delen förs en diskussion gällande resultat 
från enkätundersökningen. Dessa återkopplas till den teori och forskning som tagits upp i den 
teoretiska bakgrunden. Den andra delen kapitlet behandlar metod och redogör för studiens 
brister kopplat till validitet och reliabilitet.  

Kapitel 8: Presenterar vilka slutsatser som kan dras utifrån de resultat som framkommit och 
den diskussion som förts. Kapitlet avslutas med ett avsnitt gällande framtida forskning.  

Kapitel 9: Redovisar alla referenser som används i uppsatsen.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel redogörs för den bakgrund och de teorier som ligger till grund för den aktuella 
studien. Först presenteras en introducerande del om bilkörning som syftar att ge en generell 
bild av bilkörning. I detta avsnitt redogörs även för perception vid bilkörning och vilken 
påverkan hastighet har vid bilkörning. Avsnitten som följer behandlar trafikmiljöer, 
trafikförhållanden och hastighetssänkande åtgärder. En kort inblick i risker och en riskteori 
ges därefter varpå kapitlet avslutas med en del trafikerfarenhet och föräldraskap.  

2.1 Bilkörning  
Nästan alla människor kan inom loppet av några veckor, utan intensiva studier eller 
omfattande träning, lära sig att starta, stanna, föra ett fordon framåt på en väg och svänga 
(Evans, 2004). Rumar beskrev redan 1986, fordon och vägar som tekniskt sofistikerade och 
tack vare en ökad transporteffektivitet kan människor enkelt förflytta sig mellan olika platser. 
Detta kan ses som mycket positivt men Rumar (1986) menar också att utvecklingen av 
fordons hastigheter och motorer medför problem med säkerhet och miljö då till exempel 
återkopplingen som en förare får från fordonet genom till exempel manövrering har minskat, 
blivit oregelbundna eller försvunnit.  

En förares beteende på vägarna när det gäller trafiksäkerhet handlar, enligt Näätänen och 
Summala (1976), om motiverande faktorer och talar om ett antal kategorier av extra motiv 
som syftar till att poängtera den stora variation som kan ligga till grund för varför förare kör 
som de gör. Näätänen och Summala (1976) gör följande indelning:  

1. Mål satta för hela resan eller delmål kan fungera som motiv för trafikanten. Det kan 
vara mål till följd av brådska, tävlingslust, stressat tidsschema eller mer tillfälliga 
målsättningar som att uppnå en mer angenäm position i trafikflödet.  

2. Känslor som uppkommer i trafiksituationer, såsom att bli irriterad på en annan 
trafikant, kan fungera som motiv. Andra känslor som har sitt ursprung utanför trafiken 
kan också fungera som motiv. Om en förare kör iväg i sin bil när hon eller han är 
upprörd kan det leda till att personen ifråga kanske är mer benägen att ta ut sina 
aggressioner i trafiken.  

3. Beteendemässiga modeller kan fungera som motiv – då till exempel trafikbeteende 
tenderar att påverkas av till exempel normer som finns i förarens sociala grupp, idén 
om vad som är rätt och beundransvärt trafikbeteende eller det föredöme som andra 
förare skapar.  

4. Att skryta och behov av att hävda sig kan också ligga bakom förares motiv. Detta kan 
ske genom att förare har ett behov att av visa sin kompetens och förmåga bakom ratten 
vilket görs genom till exempel plötsliga accelerationer och omkörningar med små 
marginaler. Hastigheter och många omkörningar verkar vara huvudkriteriet för 
körförmåga hos dessa förare och måttliga hastigheter verkar tolkas som ett tecken på 
dålig körförmåga.  

5. Hedonistiska målsättningar (fokus på livsnjutning) såsom spänning och njutningen 
kan fungera som motiv för förare.  

6. Risken för riskens skull fungerar som motiv för vissa förare då de har en benägenhet 
för att uppleva risksensation och spänning som något positivt.  
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2.1.1 Perception  
Perception kan definieras som en mängd psykologiska processer som gör att människor 
känner igen, organiserar och sammanställer förnimmelser av stimuli som tas in genom 
sinnesorganen från omgivningen (Sternberg, 2003). I Perception of traffic signs (1973) 
presenterar Robert E. Dewar en sammanställning av människors perception och trafikskyltar. 
Dewar (1973) menar att det bästa sätt att sprida information till förare är genom visuell 
kommunikation och endast stimuli som är relevanta för körningen bör presenteras för föraren. 
En förare kan inte lägga märke till allt i sin omgivning och bara för att en trafikskylt gör 
intryck på ögat betyder det inte att informationen sedan bearbetas vilket får följden att förare 
inte behöver ha sett skylten eller insett att informationen fanns där (Dewar, 1973).  

Uppmärksamhet kan definieras som den kognitiva länken mellan den begränsade mängden 
information som bearbetas mentalt och den enorma mängden information som finns 
tillgänglig genom människans sinnen, lagrade minnen och kognitiva processer (Sternberg, 
2003). Enligt Dewar (1973) kan bristande uppmärksamhet, distraktion och överbelastning av 
information minska en förares förmåga att ta in information och som en följd utvecklingen av 
bilar har människans kognitiva förmågor blivit allt viktigare för att köra. Förmågan att 
uppfatta och bearbeta information samt att fatta snabba beslut har således fått allt större 
betydelse (Dewar, 1973).  

Dewar (1973) menar vidare att när körhastigheten ökar, minskar den perifera synen (yttre 
synfälten) vilket gör att placering av skyltar på vägar med höga hastigheter är mycket viktig. 
När en förare är i rörelse är det dessutom svårt att använda sig av normala ledtrådar för att 
bedöma djup eftersom storleken på saker ändras snabbt (Dewar, 1973).  

Förare måste, enligt Dewar (1973), i många situationer kunna ta in information från en skylt 
genom att endast kasta en blick på den vilket ofta är aktuellt på ställen där det finns mycket 
information och distraktioner. Detta, menar Dewar (1973), får följden att skyltar måste vara 
tydliga och när en förare har passerat en skylt måste hon eller han förlita sig på sitt minne av 
vad den innebär. Från det att föraren har tittat klart på en skylt till dess att responsen påbörjas, 
finns det en viss mängd distraktion som kan förstöra innehållet av vad som upplevts eller den 
nyss formade minnesbilden av skylten. Dewar (1973) konstaterar att genom att koda 
information kan denna bearbetning underlättas vilket händer då en person blir bekant med en 
aspekt av stimuli. Dewar (1973) exemplifierar detta genom att referera till färgen på en skylt 
som snabbt kan bearbetas och fokus kan istället läggas på särdrag som är nya eller inte lika 
bekanta.  

2.1.2 Hastighet  
Evans (2004) skiljer mellan a) förarprestation som är vad en förare kan göra och b) 
förarbeteende som beskriver vad en förare faktiskt gör. En persons förarprestation är enligt 
Evans (2004) relaterad till dennes kunskap, skicklighet, perceptuella och kognitiva förmåga 
medan förarbeteende är vad en förare väljer att göra med dessa attribut. Förmågan att bedöma 
hastigheter och att kunna kontrollera fordon i en hastighet är en del av förarprestationen och 
kärnan av förarbeteendet är den valda hastigheten (Evans, 2004).  

Rumar (1986) menar att människan är anpassad för gånghastighet (10 km/tim) vilket innebär 
att vi har svårt att hantera de höga hastigheter (över 100 km/tim) som bilar idag rör sig i vilket 
får effekter då människan måste fästa sin uppmärksamhet längre bort och 
informationsmängden ökar. Vidare menar Rumar (1986) att det är svårt att förutse möjliga 
farliga situationer när flera fordon färdas i högre hastigheter och höga hastigheter leder till 
problem med att uppfatta andras hastigheter, fokusera och distribuera uppmärksamhet, 
bearbeta information, bedöma svårigheter och att fatta beslut. Det leder även till problem med 
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att utföra manövreringar och om misstag begås kan det få större konsekvenser och vara 
svårare att korrigera (Rumar, 1986). En ökad hastighet leder till en ökad risk för olyckor som 
kan innebära skada eller dödsfall och det finns en stark relation mellan en liten 
hastighetsökning och en ökad risk (Evans, 2004).  

Varje gång en förare tittar på hastighetsmätaren kan den faktiska hastigheten jämföras med 
den upplevda hastigheten och hur objekts storlek samt position förändras i det visuella fältet 
är avgörande ledtrådar till hastigheter (Evans, 2004). Evans (2004) menar på att när högre 
hastigheter hållits under en längre sträcka är det vanligt att förare upplever lägre hastigheter 
som lägre än de faktiskt är. Evans (2004) benämner detta som speed adaption (fartblindhet) 
och menar att det har viktiga följder när det gäller säkerheten.  

Valet av hastighet verkar, enligt Rothengatter (1991), bero på olika motivationsfaktorer. 
Rothengatter (1991) delar in dessa faktorer i a) njutningen av att köra b) trafikrisker c) restid 
och d) körkostnad. Vidare konstaterar Rothengatter (1991) att personer som kör för fort skiljer 
sig signifikant åt gällande dessa faktorer jämfört med personer som inte kör för fort. Förare 
som regelbundet kör för fort tror njutningen kommer att öka men ser inte att även risken ökar 
och de värderar tid högre samt kostnad mindre än personer som kör enligt 
hastighetsbegränsningen (Rothengatter, 1991).  

2.2 Trafikmiljöer 
Enligt Vägverkets hemsida gällande hastighetsgränser är grundhastigheten 50 km/tim i 
tätbebyggt område och 70 km/tim utanför tätbebyggt område, men på många plaster gäller 
andra hastighetsbegränsningar. Vilken högsta hastighet som är lämplig beror enligt Vägverket 
bland annat på sammansättningen av trafiken, hur många som skadats eller dödats på 
sträckan, om det finns skolor nära vägen eller det handlar om andra områden där barn 
befinner sig nära vägen. Om fordon, gående och cyklister ska samsas i samma område sätts 
hastighetsbegränsningen lägre (Hastighetsgränser, 2009).  

Enligt en enkätundersökning om trafiksäkerhet som genomfördes av Vägverket under 2008 
där 9 600 personer mellan 15-84 år deltog, ansågs det allra viktigaste beteendet för 
trafiksäkerheten vara att inte köra rattfull. Efter detta ansågs det att inte köra mot rött ljus, 
använda bilbälte samt att hålla avstånd till framförvarande fordon vara de viktigaste 
beteendena. Det femte viktigaste beteendet för trafiksäkerheten var att hålla 
hastighetsbegränsningen. Ungefär 70 % ansåg att det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 
30 km/tim på gator där det finns många fotgängare och cyklister samt mer än varannan person 
(speciellt personer från 65 år och äldre) ansåg det rimligt att sänka hastigheten för att öka 
trafiksäkerheten (Trafiksäkerhet – Resultat från 2008 års trafiksäkerhetsenkät, 2008). 

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NFT) Väst genomförde under våren och 
försommaren 2008 en undersökning om hur väl förare respekterar hastighetsbegränsningen 30 
km/tim utanför 52 skolor i Västsverige. Över 7500 fordon omfattades av undersökningen 
(6551 personbilar) och totalt 54 % av bilisterna körde fortare än den tillåtna hastigheten 30 
km/tim. 40 % körde mellan 31-40 km/tim, 11 % mellan 41-50 km/tim och 3 % körde 51 
km/tim eller fortare (En undersökning av respekten för 30-skylten vid 52 skolor i Västsverige, 
2008).   

Åberg och Haglund (1989) granskade i en studie vägar förbi skolor i Uppsala där hastigheten 
begränsats till 30 km/tim under skoltid och 50 km/tim resterande tid. Studien jämförde 
fordons hastigheter på två sträckor som övervakats (genom hastighetskontroll) med två 
sträckor som inte övervakats. Ytterligare en sträcka användes för att göra 
kontrollundersökningar och intervjuer gjordes med passerande förare på denna sträcka. På 
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sträckor som tidigare övervakats sjönk medelhastigheten från 55.2 km/tim (utöver skoltid) till 
36.4 km/tim (under skoltid) och på sträckor som inte övervakats sjönk den från 51.9 km/tim 
till 42.8 km/tim. Medelhastigheten var också signifikant lägre för sträckor med 30 km/tim 
som övervakats än för sträckor som inte övervakats. Förare på kontrollsträckan som 
observerades köra minst 10 km/tim för fort var även de som i störst utsträckning uppgav att de 
vid val av hastighet tog hänsyn till risk för olycka och barns säkerhet. Resultaten, menar 
Åberg och Haglund (1989), pekar mot att hastighetsbegränsningen 30 km/tim vid skolor 
under skoltid medför sänkta hastigheter. Förares egna erfarenheter av övervakning och deras 
egen uppfattning om sannolikheten av att åka fast verkar ha betydelse för deras beteende 
medan hänsyn till olycksrisk samt barns säkerhet inte verkar ha någon inverkan. Enligt Åberg 
och Haglund (1989) har övervakning tydliga effekter på förares beteende men 
hastighetsbegränsningar inte är tillräckliga för att nå en tillfredsställande laglydnad.  

Det finns en stark relation mellan den hastighet förare själva rapporterar att de håller och den 
hastighet som observerats vilket Haglund och Åberg (2000) visat i en studie som kombinerade 
mätningar av hastighet samt intervjuer med förare. I studien fanns även en stark relation 
mellan observerad hastighet och förares avsikt att hålla en viss hastighet. Eftersom förare som 
deltog i studien kunde redogöra för vilken hastighet de färdades i, kan det antas att de var 
medvetna om deras egen hastighetsnivå och att de valt en nivå som är representativ för den 
hastighet de vanligtvis kör. Överensstämmelsen mellan uppskattade och faktiska hastigheter 
var dock långt ifrån exakta. Det verkar, enligt Haglund och Åberg (2000), som att valet av 
hastighet är ett beteende som till stor del påverkas av människor som är direkt närvarande 
(andra förare) och inte av personer som normalt sett har en stor del i förarens liv men som inte 
är närvarande för tillfället. Haglund och Åberg (2000) menar vidare att en förare som 
uppfattar att andra förare kör för fort, kör med större sannolikhet själv fortare än förare som 
anser att andra kör enligt hastighetsbegränsningen. Förare som kör för fort har en false 
consensus (tror att andra delar ens egna åsikter) angående deras hastighet men förare som kör 
långsammare än anvisad hastighet uppvisar inte denna effekt. Hur förare uppfattar andras 
körbeteende är en viktig faktor bakom deras beslut om att köra för fort eller inte men eftersom 
denna information är biased är det, enligt Haglund och Åberg (2000) viktigt att förare har 
tillgång till relevant information om medelhastigheten eller andelen förare som håller 
hastigheten på en vägsträcka.  

2.3 Trafikförhållanden 
Hydén (2008) redogör för 2005 års officiella statistik för svåra och dödliga skador i trafiken i 
Sverige. Totalt inträffade 3 410 olyckor med svår eller dödlig personskada som följd och 
totalt 4 355 personer blev svårt skadade eller dödade. Hydén (2008) konstaterar att nästan 
dubbelt så många olyckor inträffade i juni som i januari vilket innebär att vid vinterväder kan 
antalet olyckor med svåra följder antas vara mindre bland annat som en följd av att förare kör 
långsammare. Av de personer som under 2005 blev svårt skadade eller dödade i trafiken, blev 
59 % av dem det på torr vägbana. 15 % av dem skadades eller dödades när det var is eller snö 
på vägbanan. I 60 % av fallen var det dagsljus och resterande var under skymning eller i 
mörker (Hydén, 2008).  

I en studie av Hill och Boyle (2007), skattade förare nivån av stress i ett antal körscenarion på 
motorvägar och andra vägar. Vilka förhållanden som rådde i dessa scenarion delades upp i 
kategorier beroende på miljö och uppgift. Miljöförhållanden delades därefter upp i ytterligare 
tre kategorier relaterade till stress; närhet till andra förare, ogynnsamt väder och begränsad 
sikt. Resultaten av studien visade på att oavsett om ett scenario utspelade sig på en motorväg 
eller inte, visade de olika miljöförhållandena på samma nivå av stress. Äldre förare var 
mindre stressade än yngre förare när de interagerade med andra förare medan yngre förare var 
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mindre stressade under övriga förhållanden. Gällande förhållandet sikt fanns det en 
signifikant skillnad mellan personer som pendlade och personer som inte pendlade där 
pendlare visade lägre stressnivå. Förare som rapporterade att de tidigare varit involverade i 
många trafikolyckor, rapporterade också högre nivåer av stress vid alla förhållanden än vid 
interaktion med andra förare. Förare som uppgav att de inte varit inblandade i trafikolyckor 
under de senaste tio åren visade också högre stressnivå gällande väder, uppgift och sikt. Detta 
konstaterade Hill och Boyle (2007), bör innebära att förare antagligen är mer bekväma med 
att skatta risker för miljöförhållanden och sin egen körprestation än att förutse andra förares 
beteende.  

Det är, enligt Heck och Carlos (2008), känt att yngre förare som kör bil med yngre 
passagerare har särskilt hög riskfaktor när det gäller trafikolyckor men inte hur interaktionen 
mellan förare och passagerare orsakar distraktioner vid bilkörningen. Heck och Carlos (2008) 
genomförde därför en studie där elever i sista årskurs vid amerikanska gymnasier tillfrågades 
om vilka distraktioner som uppstått som en följd av att ha passagerare i bilen. Resultatet av 
studien visade att 38,4 % av de unga förarna uppgav att de distraherats när de kört bil med en 
eller flera passagerare och orsaker till distraktioner var bland annat prat, bråk och avsiktligt 
störande såsom att kasta grejer eller att försöka använda bilens reglage. Heck och Carlos 
(2008) menar att studien stödjer idén om att ungdomar som är passagerare ofta uppmuntrar 
eller orsakar riskfyllda situationer för föraren.  

2.4 Åtgärder för sänkt hastighet 
Enligt Hydén (2008) kan trafiksäkerhetsåtgärder ofta delas in i följande kategorier: 

• Aktiva – ska förhindra att olyckor inträffar (minska risken) vilket kan göras genom 
trafiktekniska åtgärder såsom utformning och reglering av vägar, fordonstekniska 
åtgärder såsom kollisionsvarning eller genom lagstiftning, övervakning, information 
och utbildning. 

• Passiva – syftar till att lindra konsekvenser om en olycka inträffar vilket kan göras 
genom skyddsanordningar i fordon, hos trafikanten eller på och vid vägen. 

• Räddning och rehabilitering – ska effektivisera omhändertagandet av skadade.  

Várhelyi (2007) menar att fysiska åtgärder kan användas för att sänka hastigheten vid enstaka 
platser eller vid övergången från en miljö med högre hastigheten till lägre hastighet. Vidare 
menar Várhelyi (2007) är de vanligaste åtgärderna är portar, sidoförskjutningar, avsmalning 
av körbana, små cirkulationsplatser, upphöjningar och de effektivaste åtgärderna för att sänka 
hastighet är upphöjningar såsom gupp och platå.  Om dessa typer av åtgärder utförs i större 
omfattning brukar det, enligt Várhelyi (2007), kallas traffic calming. För att uppnå en önskad 
hastighet på lokalgator kan till exempel den totala gestaltningen och utformning av 
gaturummet förändras samt hastighetssäkrande åtgärder kan anläggas i anslutning till 
gatukorsningar (Várhelyi, 2008).  

En åtgärd som ofta kan ses på vägar är trafiksäkerhetskameror. Vid årsskiftet 2008/2009 fanns 
det, enligt Vägverkets hemsida, 977 trafiksäkerhetskameror fördelade på 263 mil runtom i 
Sverige och dessa beräknades spara cirka 15-20 liv per år (Här finns kamerorna, 2009). 
Trafiksäkerhetskameror placeras på de vägar som är mest olycksdrabbade i syfte att sänka 
förares hastighet och därmed rädda liv samt fungera som ett komplement till polisens övriga 
övervakning av trafiken (Hur fungerar det, 2009). Avsikten med kamerorna är att uppnå så 
stor trafiksäkerhetsnytta som möjligt och att antalet överträdelser ska vara så få som möjligt 
(Ansvarsfördelning, 2009).  
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Vilka typer av skyltar som används verkar ha betydelse för hur mycket förare sänker sin 
hastighet. I en studie av Summala och Hietamäki (1984) observerades hastighetsförändringar 
hos förare vid en skarp högerkurva i ett backkrön där en experimentell skylt plötsligt 
uppenbarade sig. Tre skyltar med och utan blinkljus, alternerades slumpmässigt. Resultatet 
tydde på en motiverande rangordning mellan skyltarna när det gällde sänkning av hastighet. 
En varnande skylt verkade enligt Summala och Hietamäki (1984) alltför tvetydig och 
resulterade i den lägsta hastighetsreduceringen. En skylt föreställande gående barn fungerade 
som en riktad varning men verkade ha förlorat mycket av sin betydelse hos förare då barn 
sällan vistades på vägen. En skylt som visade 30 km/tim var av större vikt för förare då det 
var den enda skylt som skulle kunna resultera i böter om den ignorerades. Varningsskylten i 
kombination med blinkande lampor var en ovanlig kombination vilket verkade kräva extra 
uppmärksamhet och tydde på att en verklig fara kunde finnas bakom krönet. Barnskylten samt 
blinkljus krävde sannolikt ett försiktigt gensvar och skylten 30 km/tim med blinkljus krävde 
säkerligen en hastighetssänkning. När en trafikskylt plötsligt uppenbarade sig i förarens 
synfält, upptäcktes alla skyltar lika väl. De skyltar av större vikt besvarades dock med starkare 
korrigering av hastigheten. Summala och Hietamäki (1984) menar att studien stödjer 
förklaringen att den bristfälliga funktionen av trafikskyltssystemet beror till stor del på 
motivationsfaktorer och att förare generellt sett har tillräckligt med perceptuella förmågor för 
att uppfatta skyltar men att de inte känner att de har ett behov av symbolisk information 
eftersom de litar mer på vad de ser och sina erfarenheter.  

2.5 Risker 
Trots att förare är väl medvetna om hur många människor som dör i trafiken menar Evans 
(2004) att personer normalt sett inte är oroade för att bli en av dem när de själva kör. Enligt 
Evans (2004) är det en subjektiv känsla av kontroll som leder till en känsla av att det inte kan 
hända dem själva. Vidare menar Evans (2004) att från individuella förares perspektiv kan en 
dödsolycka verka alltför osannolik och avlägsen för att skapa oro som i sin tur förstärks av att 
personer kör bil varje dag utan att det har några negativa konsekvenser. Enligt Evans (2004) 
så påverkas en förares körbeteende när något negativt inträffat i trafiken dock utan dödlig 
utgång men effekten är kortvarig och händelser som har större olyckseffekt har troligen en 
större påverkan. Att vara med i en trafikolycka är däremot inte ett tillfredsställande sätt att 
lära sig hur olyckor ska undvikas (Evans 2004).  

2.5.1 Zero-risk model 
Näätänen och Summala (1976) redogör för zero-risk model som säger att förare generellt sett 
tenderar att tillfredsställa sina rådande stimulerande motiv så att det inte upplevs som att det 
finns någon subjektiv risk för en olycka, alltså sådana risker som baseras på egna värderingar. 
Detta betyder enligt Näätänen och Summala (1976) att när föraren upplever en subjektiv risk 
eller rädsla tenderar hon eller han att omedelbart eliminera denna känsla genom att visa 
beteendemässiga förändringar (t.ex. när en förare upplever en känsla av subjektiv risk och 
hastigheten upplevs som skälet till risken, sänks ofta hastighen omedelbart). Näätänen och 
Summala (1976) menar att det också kan innebära att föraren tenderar att undvika val som 
skapar denna känsla av subjektiv risk, rädsla eller vars genomförande förväntas av föraren. En 
erfarenhet av subjektiv risk eller rädsla i vissa trafiksituationer fungerar som en negativ 
förstärkning och används som striktare beslutskriterier i efterföljande trafiksituationer 
(Näätänen & Summala, 1976). 

Det verkar, enligt Näätänen och Summala (1976), som om förares subjektiva risktröskel 
generellt är alltför hög vilket gör att små säkerhetsmarginaler tillåts gällande beslut och 
beteenden i trafiken. Detta menar Näätänen och Summala (1976) innebär att förare inte 
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upplever någon fara i många trafiksituationer där sannolikheten för en olycka egentligen är 
avsevärt höjd och väljer situationer där det inte upplevs finnas någon subjektiv risk. 
Anledningen till detta beror, enligt Näätänen och Summala (1976), bland annat på att förare 
ofta konfronterats med sådana situationer, att de till viss del vant sig perceptuellt sett och att 
de systematiskt underskattar hasigheter. Det kan även bero på knappa säkerhetsmarginaler i 
form av extra motiv (se kapitel 2.1) såsom att ha bråttom eller olika sorters emotionella 
spänningar vilka kan leda till fortsatt beteende (eller accepterande av alternativa beteenden) 
som är förknippat med subjektiv risk (Näätänen & Summala, 1976). 

Näätänen och Summala (1976) menar att genom att utföra vissa sorters förändringar i 
trafikmiljön kan många av de knappa säkerhetsmarginalerna och deras tragiska konsekvenser 
elimineras. Exempel sådana förändringar kan enligt Näätänen och Summala (1976) vara 
skapa gång- och cykelvägar vilket introducerar ett fysiskt hinder som påverkar 
säkerhetsmarginalerna för förare vid omkörningar av cyklister och fotgängare. Trots olika 
förändringar i miljön, menar dock Näätänen och Summala (1976) att det fortfarande finns 
möjligheter för förare att välja för knappa säkerhetsmarginaler. Näätänen och Summala 
(1976) anser att säkerhetsmarginaler är nyckelkonceptet för trafiksäkerhet från 
trafikantbeteendes synvinkel men trots att ökade marginaler innebär en ökad säkerhet så 
skulle det i praktiken ofta kunna leda till minskad effektivitet i trafiksystemet.  

2.6 Erfarenhet av bilkörning  
De grundläggande kunskaperna som krävs för att köra bil är oftast lättlärda men det tar flera 
år innan vissa av de mer avancerade förmågorna som påverkar säkerhet förvärvas (Evans, 
2004). I en studie av Patten, Kircher, Östlund, Nilsson och Svenson (2006) jämfördes den 
kognitiva arbetsbelastningen hos erfarna yrkesförare som kör minst 1500 mil per år och 
personer med mindre erfarenhet som kör uppskattningsvis max 1500 mil per år. Detta gjordes 
genom peripheral detection task och resultaten visade på att fanns det en signifikant skillnad 
mellan grupperna. Erfarna förare hade mindre kognitiv arbetsbelastning än mindre erfarna 
förare. Resultatet gällde för alla typer av trafikkomplexitet och Patten et al. (2006) drog 
slutsatsen att förare med mer träning och erfarenhet kan automatisera sin körning mer 
effektivt än mer oerfarna förare och att ju mer erfarenhet en förare har, desto mer tillgängliga 
mentala resurser har föraren att ägna till perifer information.  

Enligt Evans (2004) är den feedback som används för att övervaka bilkörning till största del 
visuell och förare föredrar att använda visuell sökning framför andra informationskällor som 
används endast när problem uppstår. I en studie av Underwood, Crundall och Chapman 
(2002), jämfördes noviser och erfarna förare när de bytte körfil för att se det var skillnad i hur 
den närmaste omgivning avsöktes. Hur mycket förare tittade i de yttre backspeglarna 
användes som en indikator för detta. Både erfarna förare och noviser använde sig av de yttre 
backspeglarna när de skulle byta fil men Underwood et al. (2002) konstaterade att erfarna 
förare tittade fler antal gånger i speglarna och riktade totalt mer uppmärksamhet till varje 
spegel. Underwood (2007) menar att ju mer en förare utvecklar sin körförmåga, desto mer 
ökar den visuella avsökningen av områden. Även Evans (2004) redogör för att i takt med att 
en förares skicklighet ökar, ökar troligen även den mängd visuell information som tas in vilket 
är en styrka jämfört med information som tas in via andra sinnen. Personer som är nybörjare 
när det gäller bilkörning är, enligt Underwood (2007), relativt okänsliga för förändringar i 
väg- och trafikförhållanden medan erfarna förare förutser möjliga problem genom att titta på 
delar av vägen där andra förare kan korsa den.   

En erfaren förare är, enligt Evans (2004), relativt ovetande om hur mycket ratten måste vridas 
för att ändra fordonets riktning visst mycket. Evans (2004) menar vidare att när erfarna förare 
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använder fordon som har olika styrsystem, förändras inte hur skarpt de tar kurvor och de har 
inte svårigheter med att behålla sin position i körfilen. De reagerar istället på visuell 
information genom att ge input till styrningen tills dess att de uppnår det önskade resultatet 
utan att vara medvetna om hur mycket hjulen ändrats och så att inte finns några synliga 
förändringar i fordonets kurs. Evans (2004) konstaterar att mindre erfarna förare är mer 
medvetna om hur mycket ratten måste vridas för att ändra fordons riktning, om styrsystemet 
och återkoppling från bilen vilket leder till att deras körning märkbart kan påverkas när dessa 
ändras.  

När erfarna och mindre erfarna förare identifierat och klassificerat riskfyllda situationer i en 
studie av Borowsky, Oron-Gilad och Parmet (2009), har yngre och mer oerfarna förare visat 
sakna en förmåga att se helheten och saknar en begreppsmässig kunskapsbas när det gäller att 
identifiera situationer som eventuellt är riskfyllda. I studien tenderade mer erfarna förare att 
förlita sig på egenskaper i trafikmiljön och vägde de faktiska farorna mer måttligt. De kan, 
enligt Borowsky et al (2009), därmed antas vara mer medvetna om att trafikmiljöer som 
liknar varandra kunde producera liknande möjliga faror oavsett vilken specifik fara som visas 
för tillfället medan yngre och mer oerfarna förare visade en underlägsen förmåga urskilja 
möjliga riskfyllda situationer. Enligt Evans (2004) har yngre förare en förhöjd risk i trafiken 
som en följd av en kombination av brist på skicklighet och högre risktagande. Evans (2004) 
menar dock att en ökad körskicklighet inte behöver innebära att säkerheten ökar då det kan 
användas i andra syften som att hålla högre hastigheter, göra snäva omkörningar eller att 
utföra andra saker samtidigt, som att prata i mobiltelefon.  

2.7 Föräldraskap 
I en studie av Arnett (1998) undersöktes övergångar i familjeroller i relation till riskfyllt 
beteende bland personer mellan 21-28 år. I studien studerades deltagares sensationssökande, 
religiositet, demografi (ålder, kön, utbildning etc.) och deltagare besvarade även en enkät 
rörande riskbeteende. Från resultat av enkäten gällande riskbeteende konstaterades att en 
majoritet hade deltagit i vårdslöshet i trafiken såsom att köra berusad och att köra i höga 
hastigheter. Ju äldre deltagare var desto troligare var det att de var gifta, hade barn och var 
religiösa. Gifta deltagare hade också med större sannolikhet barn jämfört med personer som 
inte var i en relation. Att vara gift visade på ett negativt samband till egenrapportering av att 
köra rattfull, tävla med bil, omkörning där det råder omkörningsförbud och att dricka stora 
mängder alkohol. Även gällande föräldraskap fanns ett negativt samband till egenrapportering 
av att köra rattfull, köra i höga hastigheter och att dricka alkohol i stora mängder. Målet med 
Arnetts (1998) studie var att se om roller (giftermål och föräldraskap) kunde förklara en 
signifikant mängd av variansen för riskfyllda beteendevariabler när sensationssökande och 
religiositet togs med i beräkningarna. Demografivariablerna svarade endast för en liten del av 
variansen medan ett starkare samband fanns mellan sensationssökande, religiositet och 
riskfyllt beteende. Giftermål förklarade till viss del variansen av att köra i hastigheter över 80 
MPH (ca 129 km/tim) och att köra 20 MPH (ca 32 km/tim) över hastighetsbegränsningen. 
Föräldraskap förklarade signifikant variansen av att köra i höga hastigheter. Att vara gift och 
föräldraskap var också relaterat till lägre nivåer av sensationssökande och högre nivåer av 
religiositet. En del av förhållandet mellan giftermål/föräldraskap och religiositet menar Arnett 
(1998) kan tillskrivas faktumet personer med relativt låg tendenser för sensationssökande och 
hög religiositet tenderar att gifta sig och få barn tidigare än andra i samma ålder och 
bakgrund. Arnett (1998) konstaterade att studien stödjer idén om att riskbeteende är allmänt 
utbrett bland personer tjugoårsåldern och detta indikerade att riskbeteende i denna ålder 
orsakas till en del av det försenade rolltagandet som giftermål och föräldraskap innebär.  
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2.7.1 Normer och grupper 
Enligt Arnett (1998) innehåller giftermål och föräldraskap explicita och implicita krav när det 
gäller anpassning till sociala normer. Detta innebär att beteende som kan utsätta en själv eller 
andra för risker såsom riskfylld bilkörning eller att missbruka alkohol eller narkotika, bör 
undvikas (Arnett, 1998).  

Forsyth (2006) redogör för olika typer av normer. En norm är en samstämmig och ofta 
implicit standard som beskriver vilket beteende som ska och inte ska utföras i en given 
kontext. De normer som definierar vad de flesta människor skulle göra, tänka eller känna i en 
viss situation kallas deskriptiva. Normer som istället är mer utvärderande och som beskriver 
det beteende en person borde utföra brukar benämnas som injunktiva. Medlemmar i en grupp 
agerar och interagerar efter de normer som gäller i den aktuella gruppen. Sociala normer 
konstruerar handlingar i en mängd olika kontexter och kulturer medan gruppnormer är 
specifika för en bestämd grupp. Forsyth (2006) beskriver även en indelning av grupper som 
gjorts av sociologen Charles Horton Cooley: 

• Primära grupper – små och långsiktiga (familj och vänner) som utmärks av mycket 
samhörighet, solidaritet, identifierande med andra medlemmar och medlemmars 
attityder, värderingar och sociala orientering grundar sig på deras deltagande i 
gruppen.  

• Sekundära grupper – större och mer formella och tenderar också att vara en kortare tid 
och kräver mindre känslomässigt engagemang.  

2.7.2 Kausala schemata 
Schema är en term som används för att beskriva hur människor mentalt organiserar kunskap, 
skapar meningsfulla strukturer av begrepp som hör ihop och använder information för att dra 
slutsatser av nya situationer (Sternberg, 2003). Kausala schemata beskrivs av Deaux och 
Wrightsman (1988) efter Harold Kelleys teori som att handla om att när personer observerar 
andra människor så utvecklar de vissa föreställningar om orsaker och effekter av handlingar. 
Baserat på dessa föreställningar eller scheman förklaras sedan personers beteende och skulle 
all möjlig information om en person i en situation saknas, används istället generella 
övertygelser som förklaring till ett specifikt beteende (Deaux & Wrightsman, 1988).  

I en studie, av Gärling, Svensson-Gärling och Valsiner (1984), gällande föräldrars oro för 
barns trafiksäkerhet i bostadsområden besvarade föräldrar och icke-föräldrar enkäter om 
olycksrisker i bostadsområden och möjliga orsaker till dem. I studien antogs föräldrar ha 
kausala schemata gällande trafikolyckor som involverar barn. Dessa antogs vara baserade på 
troligen i huvudsak andrahandskällor såsom obligatoriska utbildningar och massmedia. Detta 
ansågs bero på att trafikolyckor som involverar barn inte sker speciellt ofta i bostadsområden 
och då fungerar troligen andrahandskällorna som informationskanaler gällande risker i 
trafiken och trafiksäkerhetsåtgärder. När kunskap om orsaksfaktorer ökar, kan det enligt 
Gärling et al. (1984) tolkas som att en händelse är mer deterministisk (förutbestämd) än 
tidigare vilket kan relateras till hur kausala schemata om barns trafikolyckor bildas. Personer 
som inte är föräldrar är troligen ungefär lika informerade som föräldrar om trafikolycksrisker 
för barn men ett större intresse i barns välbefinnande, samt tidigare erfarenhet av olyckor och 
nära-olyckor, kan dock likväl leda till att föräldrar generellt snappar upp mer information än 
icke-föräldrar. Gärling et al. (1984) antog att eftersom föräldrar besitter mer kunskap än icke-
föräldrar, kan även innehållet i deras kausala schemata skilja sig åt. Till exempel kunskap om 
ett barns förmågor kan vara bättre hos en förälder än en icke-förälder, speciellt gällande deras 
egna barn men även till en viss del gällande barn generellt sett.  
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Resultaten av studien visade enligt Gärling et al. (1984) att det fanns stöd för innehållet i 
föräldrars kausala schemata gällande barns olycksrisk i bostadsområden. Det fanns också stöd 
för att hur föräldrar uppfattar olycksrisker beror på innehållet i deras kausala schemata. 
Antagandet att föräldrar besitter mer relevanta förkunskaper än icke-föräldrar kunde dock 
endast bevisas till viss del. Slumpen ansågs vara den svagaste orsaken till trafikolyckor med 
barn, både bland föräldrar och icke-föräldrar, vilket enligt Gärling et al. (1984) innebär att de 
kausala schemata till största del vekar vara deterministiska. Föräldrar tillskrev mindre stöd för 
att barn skulle vara orsaker olyckor än vad icke-föräldrar gjorde och hur mycket barn ansågs 
var orsak till olyckor, ökade långsammare med barnets ålder för föräldrar än icke-föräldrar. 
Detta skulle, enligt Gärling et al. (1984), kunna reflektera kunskapsskillnader om barns 
utveckling vilket är precis där skillnader skulle förväntas finnas.  
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3 Val av metod 
I följande kapitel presenteras bakgrund till de intervjumetoder som används för att undersöka 
studiens syfte; fokusgrupper och enkätundersökning. Kapitlet inleds med information om 
kvalitativ och kvantitativ forskning. Därefter beskrivs kortfattat vad som är viktigt att tänka 
på vid genomförande av fokusgrupper och enkätundersökningar. Ett kort avsnitt om social 
desirability presenteras också. Kapitlet avslutas med en redogörelse varför dessa val gjorts 
och de etiska överväganden som gjordes under utvecklandet av metoden. 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
Två olika sätt att angripa forskning är, enligt Holme och Solvang (1997), genom kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Holme och Solvang (1997) menar att en kvalitativ metod har det 
primära syftet att skapa förståelse medan kvantitativa metoder istället i större utsträckning är 
formaliserade och syftar till att göra formella analyser för att se om resultaten är 
generaliserbara. Att kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ kan med fördel göras 
då de principiellt inte konkurrerar med varandra utan kan stärka varandra med sina respektive 
starka och svaga sidor (Holme & Solvang, 1997).  

Trost (2007) menar att det sällan är möjligt att samla in data från alla medlemmar i en vald 
population vilket kräver att ett urval görs och för att kunna uttala sig på ett korrekt sätt är det 
viktigt att urvalet är representativt. Ett icke-slumpmässigt urval brukar, enligt Trost (2007), 
också kallas bekvämlighetsurval och sker ofta genom att deltagare till studier har någon slags 
relation till den som genomför studien. Ett slumpmässigt urval har som princip att ge urval 
som är representativa i statistisk mening (Trost, 2007).  

3.1.1 Fokusgrupper 
En fokusgrupp är en form av gruppintervju där mellan tre och tio personer diskuterar ett antal 
frågor som förberetts (Preece, Rogers & Sharp, 2002). En fokusgrupp leds av en moderator 
som för diskussionen framåt (Preece et al., 2002) och stimulusmaterial såsom bilder kan, 
enligt Wibeck (2000), vara bra att använda då alla deltagare antagligen inte har samma 
kunskapsnivå eller bekantskap med ämnet. Wibeck (2000) menar att det alltid är bra att göra 
en fullständig transkription av diskussionerna eftersom det är lätt att något går förlorat om 
bearbetningen av data är för ytlig. Enligt Linell (1994) kan transkription göras på tre olika 
nivåer beroende vilken detaljgrad och omfattning som önskas. Nivå I innebär noggrann 
återgivning av det som sagts medan i nivå II har den förenklats och nivå III fokuserar på att 
återge det huvudsakliga innehållet (Linell, 1994). 

Resultaten från fokusgrupper kan, enligt Wibeck (2000), inte generaliseras såsom resultat från 
en stor enkätundersökning men genom fokusgrupper kan en forskare upptäcka hur deltagare 
talar om ett ämne vilket sedan kan ligga till grund för frågor i en enkätundersökning.  

3.1.2 Enkätundersökning 
I Enkätboken av Jan Trost (2007) beskrivs enkäter som att de liknar personliga intervjuer men 
med skillnaden att den som svarar själv skriver ner sina svar och ingen intervjuare finns med i 
situationen. Trost (2007) menar att en enkät kan innehålla sakfrågor som behandlar faktiska 
förhållanden eller frågor om tycke, smak eller attityder. Öppna frågor i en enkät, som inte har 
fasta svarsalternativ, kan enligt Trost (2007), vara problematiska då det tar mycket tid att 
handskas med svaren och bortfallet blir ofta stort då det kan ta extra tid samt verka besvärligt. 
Vidare menar Trost (2007) att ett stort problem med att använda fasta svarsalternativ är att de 
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inte nödvändigtvis passar alla människor och kan skapa reaktionen ”det beror på” hos en som 
svarar på frågan. Trost (2007) poängterar att när en enkät skickas ut bör ett inbjudande 
följebrev som motiverar personer att besvara frågorna medfölja. Läsaren ska lätt kunna se 
varifrån enkäten är skickad, informeras om syftet med undersökning och vad resultaten ska 
användas till samt ges kontaktinformation om var hon eller han vända sig med frågor (Trost 
2007).   

3.1.3 Social desirability  
Personer som deltar i undersökningar kan, enligt Heiman (2001) utsättas för yttre påverkan 
genom social desirability vilket sker när personer uppger ett svar som de anser är socialt 
acceptabelt. Detta innebär att deltagare redigerar sina svar så att de till exempel inte ska vara 
pinsamma eller verka konstiga (Heiman, 2001).  Enligt Brace (2004) kan personer göra detta 
medvetet för att hantera hur de framställer sig själva gällande socialt ansvar eller omedvetet 
därför att de tror att de är någon de egentligen inte är, möjligtvis som en form av förnekande. 
Både omedvetet och medveten social desirability menar Brace (2004) kan uppvisas i dels 
beteende i form av till exempel överdriven vänlighet eller i den attityd som personer uttrycker. 
Frågor som behandlar attityder eller beteenden, oavsett ämne och som innehåller någon form 
av socialt ansvar, bör alltid enligt Brace (20004) övervägas för att på bästa sätt kunna 
minimera effekten av social desirability. Ett sätt att eliminera stora delar av dessa problem är 
att låta deltagare svara på frågor utan att en intervjuare är närvarande genom till exempel en 
enkät (Brace, 2004).  

3.2 Motivering till val av metod 
Två former av intervjumetoder (en förstudie och en huvudstudie) beslutades vara lämpliga för 
att undersöka studiens syfte.  Genom att inleda med en kvalitativ metod som fokusgrupper 
fanns möjligheten att på relativt kort tid samla in mycket information angående olika gruppers 
inställning och tankar kring det aktuella ämnet. Då flera personer intervjuas samtidigt, 
interagerar och reagerar de på varandras påståenden vilket gör det möjligt att uttala tankar 
som kanske inte skulle ha nämnts i enskilda intervjuer. Målet med fokusgrupperna som 
förstudie var därför att få en bild av hur föräldrar och icke-föräldrar samt olika åldersgrupper 
resonerar kring deras val av hastighet i olika trafikområden där barn vistas. Vidare var målet 
att ta reda på vad de anser om olika hastigheter och olika hastighetssänkande åtgärder.  

Valet att genomföra tre fokusgrupper baserades på att få tillräcklig mängd insamlat material 
för att kunna se eventuella likheter och skillnader mellan grupperna. Den tid som fanns att 
tillgå skapade begränsningar på antalet fokusgrupper som skulle vara möjliga att genomföra.  

Fokusgrupperna hade som syfte att fungera som en förstudie till en enkätundersökning. En 
enkätundersökning ansågs vara lämplig som huvudstudie då det är en strukturerad form av 
intervju som kan ge en stor mängd svar på ett antal konkreta frågor. Detta i jämförelse med 
fokusgrupperna som kan ge mer utförliga svar på en del frågor. Målet med 
enkätundersökningen var därmed att vidare undersöka valda delar av vad som framkommit i 
fokusgrupperna. Detta med ändamålet att nå ett större antal personer och för att se om några 
statistiska slutsatser kan dras utifrån undersökningen.  

3.3 Etiska överväganden  
I utvecklandet av metoden för fokusgrupperna och enkätundersökningen, övervägdes ett antal 
etiska frågor som rörde genomförandet av dem.  
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Deltagare i fokusgrupperna fick information om att diskussionen skulle handla om valet av 
hastighet i olika trafikområden och inte att det var trafikområden där barn vistades som var i 
studiens intresse. Detta beslut baserades på att om denna information getts, skulle det funnits 
en risk att påverka deltagare att svara på ett visst sätt, eventuellt korrigerat sina svar till vad 
som skulle tänkas anses mer lämpligt av allmänheten. Att hålla diskussionen mer generell 
ansågs vara ett lämpligt sätt att undvika detta och det bedömdes inte kunna skada deltagarna 
då de ämnen som behandlades i fokusgrupperna inte var av känsligt slag. Huruvida personer 
kunde vara benägna att censurera sina åsikter som en följd av andra personers närvaro under 
gruppdiskussioner bedömdes inte heller som en stor risk då trafik och trafikanters beteende är 
ett ämne de allra flesta människor kommer i kontakt med i sitt dagliga liv. Således bedömdes 
det inte vara så känsligt att det i större grad skulle påverka resultatet.  

Genom en konfidentiell enkätundersökning ansågs det möjligt att inkludera frågor om höga 
hastigheter och om fortkörning i områden där barn vistas som personer eventuellt annars 
skulle vara motvilliga att svara på. Då enkäten var frivillig hade personer som ändå upplevde 
frågorna som alltför känsliga valet att inte besvara enkäten.  
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4 Förstudie - fokusgrupper 
I följande kapitel presenteras hur fokusgrupperna utförts. Detta kapitel hålls mycket kortfattat 
då fokusgrupperna endast fungerade som en förstudie inför enkätundersökningen. Först 
redogörs för den metod som använts och sedan de resultat som framkommit. Resultaten 
innehåller även analys av materialet. Någon ytterligare diskussion gällande fokusgrupper 
förs inte efter detta kapitel. 

4.1 Metod 
Först redogörs för hur urvalet till deltagare i fokusgrupperna gjordes och därefter vilket 
material som användes. Sist redovisas proceduren för genomförandet och vilken utrustning 
som använts för att dokumentera fokusgrupperna. 

4.1.1 Deltagare 
Baserat på den operationalisering som gjorts gällande erfarenhet av trafik och erfarenhet av 
barn ställdes kriterier upp gällande ålder och föräldraskap. Kraven ställdes också att deltagare 
skulle inneha körkortsbehörighet B och köra mer än 500 mil per år i syfte att säkerställa att de 
körde bil regelbundet och därmed upplevt olika trafiksituationer nyligen ur förares perspektiv. 
Följande fokusgrupper genomfördes:  

Grupp 1: män och kvinnor, 35-46 år, som har barn 

Grupp 2: män och kvinnor, 35-46 år, som inte har barn 

Grupp 3: män och kvinnor, 20-26 år, som inte har barn 

4.1.2 Material 
VTI:s databas med information om personer som visat intresse av delta i studier, användes 
som rekryteringsunderlag.  

En telefonguide (se bilaga 1) fungerade som manus vid telefonkontakt med möjliga 
fokusgruppsdeltagare.  

Ett inlägg på VTIs intranät (se bilaga 2) efterfrågade möjliga deltagare (bekanta till anställda) 
till personer i fokusgrupp 2.  

Ett bekräftelsebrev (se bilaga 3) innehöll information om när, var och hur fokusgruppen 
skulle gå till.  

Ett formulär om skriftligt samtycke (se bilaga 4) behandlade godkännande av ljud- och 
bildinspelningen av fokusgruppen.  

I ett formulär ställdes ett antal frågor om deltagares bakgrundsinformation (se bilaga 5).  

En intervjuguide (se bilaga 6) med frågor rörande trafikområden och hastighet, barn, känslor 
och reaktioner samt hastighetssänkande åtgärder fungerade som manus för fokusgrupperna.  

Ett antal bilder fungerade som stimulusmaterial. Bilderna var indelade i två kategorier; 
trafikområden (se bilaga 7a, endast exempelbild) och hastighetssänkande åtgärder (se bilaga 
7b, endast exempelbild).  
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4.1.3 Procedur 
Urvalet och rekryteringen av deltagare gjordes genom bekvämlighetsurval genom tillgång till 
VTI:s databas. Utifrån de kriterier som ställts upp för de tre fokusgrupperna kontaktades 
möjliga deltagare via telefon. Telefonsamtalen följde den telefonguide som skrivits. Till de 
personer som tackade ja till att delta i fokusgruppen skickades efter några dagar ett 
bekräftelsebrev. För varje grupp bokades upp till åtta personer i syfte för att säkerställa att 
fokusgruppen skulle kunna genomföras även om bortfall inträffade. För samtliga grupper 
ställdes kravet att minst fyra personer skulle vara närvarande för att fokusgruppen skulle 
genomföras.  

För grupp 1, äldre med barn, krävdes två tillfällen för att genomföra fokusgruppen då för få 
personer var närvarande vid första tillfället. Till grupp 2, äldre utan barn, kunde inte 
tillräckligt med personer rekryteras med hjälp av VTI:s databas, varpå ett inlägg på VTI:s 
intranät publicerades. Tre personer rekryterades via detta inlägg och en person via handledare 
till undertecknad. Till grupp 3, yngre utan barn, bokades samtliga deltagare via VTI:s databas. 

Tabell 1: Fördelning av deltagare i fokusgrupper   

 Antal deltagare Män Kvinnor Spridning år * Spridning antal år med körkort ** 

Grupp 1 5 4 1 35-44 17-26 

Grupp 2 7 6 1 35-44 17-28 

Grupp 3 6 4 2 22-26 2-8 

* Beräknad genom nuvarande år – födelseår 

** Beräknad genom nuvarande år – körkortsår 

Antalet deltagare i grupperna varierade mellan fem och sju personer och majoriteten var män 
vilket kan ses i Tabell 1. Alla deltagare hade B-körkort med varierande tid för 
körkortsinnehav och alla utom en deltagare (i grupp 2), som uppgav sig köra 0-500 mil/år, 
uppfyllde det på förhand ställda kravet om att köra mer än 500 mil per år. Valet att inkludera 
denna person i undersökningen baserades på att kunna öka chansen att genomföra 
fokusgruppen med så många personer som möjligt.  

Fokusgrupperna genomfördes på vardagskvällar mellan klockan 17.00-19.00 i två olika 
konferenslokaler på VTI i Linköping. Undertecknad agerade som moderator under samtliga 
fokusgrupper och ytterligare en person, examensarbetare på VTI, närvarade som observatör 
vid samtliga diskussioner. När deltagare undertecknat ett skriftligt samtycke samt fyllt i ett 
formulär med bakgrundsinformation, påbörjades fokusgruppen enligt den på förhand 
utformade intervjuguiden. Intervjuguiden som användes för att leda fokusgrupperna följdes 
inte till fullo och varierade beroende av gruppens interaktion samt vilka ämnen som 
diskuterades. Deltagare ombads utifrån det presenterade stimulusmaterialet besvara frågor 
såsom ”Vad tänker ni på när ni ser dessa olika trafikområden?” och ”Vad tycker ni om de 
här olika åtgärderna?”. Frågor som ”Vad tänker ni på när ni kör i områden där barn 
vistas?” och ”Vad tror ni att det beror på att bilister ibland håller högre hastigheter än vad 
som är lämpligt eller tillåtet?” ställdes också. Deltagarna bjöds under sin medverkan på fika 
och fick efter fokusgruppens slut varsin biobiljett som tack för hjälpen.  

4.1.4 Utrustning 
För att dokumentera grupp 1 användes en kamera av märket Panasonic (HDC-SD100) samt en 
digital ljudinspelare av märket Olympus (WS-210S). För att dokumentera grupp 2 och 3 
användes två videokameror samt en digital ljudinspelare (samma märken som för grupp 1).  
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4.2 Resultat och analys av fokusgrupper 
I detta avsnitt redovisas först hur inspelat material bearbetats. Därefter följer en del med 
resultat och analys.  

4.2.1 Bearbetning av material 
Transkriptionen av det inspelade materialet från fokusgrupperna skedde med hjälp av de 
ljudfiler som spelats in med den digitala ljudinspelaren. Uppspelningen av filerna skedde med 
hjälp av programmen VLC Media Player, Windows Media Player och Express Scribe. 
Transkriptionen skedde i huvudsak enligt Linells nivå III, dock med vissa inslag av nivå II i 
form av oavslutade meningar och omtagningar. Kortare delar av konversationerna som ansågs 
irrelevanta för uppsatsens innehåll, såsom personliga anekdoter, uteslöts och transkriberades 
därför inte. Varje deltagare tilldelades en bokstav för att hålla isär yttranden och skydda deras 
identitet. Kommentarer och frågor ställda av moderatorn togs med i samtliga transkriptioner.  

Det transkriberade materialet lästes igenom och ett dokument skapades där olika indelningar 
gjordes baserat på grupp och ämnesområden. De valda ämnesområdena följde de ämnen som 
intervjuguiden grupperats efter. Dessa var barns beteende i trafiken, trafikområden där barn 
vistas, känslor och reaktioner, hastigheter, samt åtgärder. Nyckelord och fraser markerades i 
texterna och utifrån detta identifierades mönster, likheter och olikheter.  

4.2.2 Resultat och analys 
Samtliga grupper visade medvetenhet om hur barn kan bete sig i trafiken. Grupperna ansåg 
överlag att barn är impulsiva och saknar trafikvett.  

Grupperna hade svårigheter att komma överens om vilka hastigheter som var lämpliga i olika 
områden. Hastigheter upp till 50 km/tim var dock de som nämndes i störst utsträckning i 
områden där barn vistas (till exempel vid skolor och villaområden).  Något som tydligt 
verkade påverka valet av hastighet var olika trafikförhållanden. Väder, mängden övriga 
trafikanter och sikt var exempel på sådana. I alla grupper nämndes olika anledningar till att 
högre hastigheter än vad som tillåts hålls såsom fartblindhet, bra vägar, bra bilar och stress.  

Höga hastigheter gillades av vissa deltagare medan andra inte körde fort på grund av högre 
bensinkostnader och risken för böter. Acceleration nämndes också som något som gav en 
kick. Deltagare verkade dock ha svårt för att kunna uttrycka vilka känslor som uppkommer 
när de kör i olika hastigheter. Däremot påtalades de risker som höga hastigheter medför och 
vikten av att utforma trafiksystemet på ett sådant sätt att höga hastigheter är omöjliga att hålla. 

Vid diskussioner kring hastighetssänkande åtgärder påtalade grupperna olika nackdelar som 
fanns med olika åtgärderna och vad som kunde upplevas som frustrerande från en förares 
perspektiv. Till exempel ansågs hastighetskameror överlag vara störande för trafikflödet och 
förarens koncentration. Fartbulor ansågs vara ett störande inslag i trafiken och som en effekt 
av dagens bra bilar inte har speciellt stor inverkan på hastigheten. Övriga åtgärder såsom 
avsmalningar, sicksack körning och skyltar som visar hastigheter som förare håller 
uppfattades överlag som positiva.  

Några tydliga skillnader mellan grupperna var svåra att uttyda från materialet men baserat på 
den analys som gjordes togs ett antal saker i beaktande vid utformandet av enkäten. Till 
exempel verkade det viktigt att beskriva miljöer så detaljerat som möjligt för att personer ska 
kunna uppskatta vilken hastighet de anser är lämplig. Även trafikförhållanden verkade vara en 
viktig faktor vid val av hastighet och därför är det antagligen nödvändigt att noggrant 
precisera dem för att kunna se vad som faktiskt verkar påverka. Utifrån de knappa uttalanden 
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deltagare gjorde i diskussioner rörande hastigheter och känslor tolkades det som svårt att 
diskutera och därför lämpar det sig kanske inte att ställa frågor kring i en enkät. Åtgärder 
verkade upplevas ha olika fördelar och nackdelar och för att underlätta för personer kan det 
vara lämpligt att sätta dem i relation till en specifik plats. En fartbula är kanske till exempel 
lämplig i en miljö men inte en annan.  
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5 Metod för enkätundersökning 
I följande kapitel presenteras hur enkätundersökningen gått tillväga. Den inleds med en 
redovisning av deltagare och därefter presenteras enkätens design där de olika variablerna 
redogörs för. En kort beskrivning av det material som använts redovisas sedan, följt av 
beskrivning av hur enkäten utformades och kapitlet avslutas med procedur gällande utskicket 
av enkäten. 

5.1 Deltagare 
Enkäter skickades till totalt 400 personer varav 250 personer mellan 35-46 år och 150 
personer mellan 20-26 år (ålder beräknad genom personers födelseår). Dessa personer valdes 
slumpmässigt ut från fordonsregistret, via ett utdrag från Transportstyrelsen, och innefattade 
ägare av personbilar av årsmodeller 2004-2009 med ett urval från hela Sverige. Andelen 
enkäter som skickades till män respektive kvinnor var inte jämnt fördelat då det inte var 
möjligt att använda som kriterium vid utdrag och enligt Transportstyrelsen är 30 % av 
personbilar registrerade på kvinnor. Inget urval gjordes baserat på föräldraskap.  

5.2 Design  
Undersökningens design omfattade två mellangruppsvariabler; ålder och föräldraskap. Båda 
dessa variabler hade två lägen. Ålder bestod av personer mellan 35-46 år (benämns som äldre) 
och personer mellan 20-26 år (benämns som yngre). Föräldraskap bestod av föräldrar och 
icke-föräldrar. Inomgruppsvariabler i undersökningen var trafikmiljö, trafikförhållanden och 
åtgärder.  

Trafikmiljö mättes genom den hastighet som deltagarna uppgav att de normal sett kör eller 
anser lämplig i beskrivna områden. Trafikförhållanden mättes genom deltagares skattning om 
hur relevanta olika förhållanden var i de aktuella områdena. Även åtgärder mättes genom 
deltagarnas egen skattning, dock i detta fall gällande olika åtgärders lämplighet i olika 
områden eller effektivitet överlag.  

5.3 Material 
I ett följebrev (se bilaga 8) förklarades vad enkäten handlade om och hur personen ifråga 
blivit utvald att delta i studien. Personerna upplystes om att deltagandet var frivilligt och 
konfidentiellt samt var resultatet skulle komma att användas. Kontaktinformation till 
undertecknad angavs.  

Enkäten (se bilaga 9) bestod av fyra stycken A4 (dubbelsidiga) sidor med frågor indelade i 
tre olika områden. Den första delen var en inledande del med frågor om deltagarens bakgrund 
(kön, födelseår, barn etc.) och bland annat deras syn på sig själv som förare. Den andra delen 
fokuserade på hastigheter i olika trafikmiljöer och deltagarna fick där skriva hastigheter som 
de normalt sett kör eller ansåg lämpliga i olika miljöscenariona. Denna del innehöll även 
frågor om förhållanden som skulle kunna påverka hastigheten i områden där barn vistas och 
anledningar till varför hastighetsbegränsningen inte hålls i dessa områden. Enkätens tredje del 
handlade om åtgärder för att sänka hastigheter där deltagarna fick uppge om de ansåg att 
hastigheten skulle vara lägre i vissa beskrivna områden och i sådana fall, vad de ansåg om 
olika åtgärder. 

I ett påminnelsebrev (se bilaga 10) uppmanades personer som inte besvarat enkäten att göra 
det. Om de redan gjort detta ombads de bortse från brevet.  
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5.4 Enkätens innehåll 
Inför utformandet av enkäten studerades ett antal enkäter (Anund, Renner, Falkmer & Waara, 
2009; Berg, Forward & Holgersson, 2009; Forward & Samuelsson, 2008) som genomförts i 
studier på VTI. Detta i syfte att se vilka sorters frågor som förekom och hur dessa besvarades. 
Fyra utomstående personer (släkt och vänner) besvarade enkäten under dess olika 
utvecklingsstadier och ombads uppge saker de reagerat på eller haft svårigheter med att förstå, 
både när det gällde frågor och svarsalternativ. Dessa synpunkter togs sedan i beaktande i det 
fortsatta utformandet av enkäten.  

Den slutgiltiga enkäten var indelad i tre delar med en inledande del med frågor om deltagares 
bakgrund såsom födelseår, kön, barn och körvanor. En del av frågorna i denna del behandlade 
deltagarnas syn på sig själva som förare vilket inte hade diskuterats i fokusgrupperna men 
ansågs ändå intressant då de kunde tillföra ytterligare en dimension av personers 
förarbeteende. Vad deltagarna ansåg om hur säkra bilförare de var besvarades genom att 
skatta på en skala från 1-7 där 1 var inte alls säker och 7 var mycket säker. Hur tekniskt 
körskickliga de ansåg sig vara och om de gillade känslan av höga hastigheter besvarades på 
samma typ av skala, dock med andra förankringsuttryck.   

De områden som beskrevs i den andra delen av enkäten var vidareutvecklingar och 
modifieringar av de områden där barn kan tänkas vistas som fungerat som stimulusmaterial i 
fokusgrupperna. En uppdelning gjordes även bland dessa områden gällande huruvida 
oskyddade trafikanter befann sig i området eller inte. Denna uppdelning gjordes för att se om 
det påverkade inställning till hastighet. De frågor som berörde bussar och skolbussar i 
stadstrafik och på landsväg var även dessa vidareutvecklingar från en bild som fungerat som 
stimulusmaterial. En indelning gjordes gällande möte och passering av buss/skolbuss. Detta 
gjordes för att täcka in så många olika scenarion som möjligt och se om det påverkade 
inställningen till hastighet. Dessa frågor besvarades genom att deltagarna själva fick skriva en 
hastighet. Någon skyltad hastighet skrevs inte ut gällande dessa områden i syfte få personers 
spontana reaktion till den valda hastigheten. Frågorna var formulerade på olika sätt då en 
fråga uppmanade personer att ange den hastighet de normalt sett körde och den andra 
handlade om vilken hastighet de ansåg lämplig.  

I enkätens andra del ställdes frågor om vad som påverkar valet av hastighet i områden där 
barn vistas, hur ofta personen ifråga körde för fort i sådana områden och vad det kunde tänkas 
bero på. Dessa frågor besvarades genom att personen som besvarade enkäten fick skatta på en 
skala från 1-7 med olika förankringsuttryck beroende på fråga.  

Enkäten avslutades med en del om olika hastighetssänkande åtgärder, om sådana ansågs 
nödvändiga och i sådana fall vilka åtgärder som ansågs mest lämpliga. Exemplen på åtgärder 
var till viss del desamma som använts som stimulusmaterial i fokusgrupperna. De åtgärder 
som inte användes i enkäten uteslöts då de var situationsberoende (blinkande 
skolbusshållplats och två versioner av skyltar till skolbussar) och inte skulle fungera som 
åtgärd i de olika områden som beskrevs såsom i ett villaområde. De åtgärder som togs med 
som exempel var samma för samtliga områden för att göra det möjligt att jämföra dem. Dessa 
frågor besvarades med ja/nej alternativ samt skattningar på skalor från 1-7 med olika 
förankringsuttrycken inte alls lämplig – mycket lämplig. Ordvalet lämplig baserades på att 
åtgärderna skulle fungera i de aktuella situationerna och frågorna bedömdes som lättare att 
besvara genom skattningar än om tydliga indelningar av svarsalternativ hade gjorts. En annan 
möjlig lösning hade varit att rangordna alternativen med det sågs som alltför komplicerat då 
antalet åtgärder var ganska många.  

Enkätens sista fråga uppmanade deltagare att uppskatta hur effektiva olika sätt var för att få 
bilister att inte köra fort. Detta skattades på en skala från 1 (inte alls effektiv) till 7 (mycket 
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effektiv). Dessa åtgärder var inte desamma som i föregående fråga då de avsåg behandla mer 
generella åtgärder, således inte endast fysiska åtgärder i trafiken. Ordvalet effektiv baserades 
på att det handlade om att sänka hastigheter överlag och inte i specifika situationer.  

5.5 Procedur 
Den slutgiltiga enkäten skickades ut måndag v.14, 2009. I varje brev bifogades ett följebrev, 
en enkät och ett portofritt svarskuvert. Alla svarskuvert numrerades enligt ett löpnummer för 
att göra det möjligt att skicka påminnelser till de personer som inte besvarat enkäten. Detta 
nummer användes inte för att sedan på något sätt koppla ihop resultat med enskilda personer. 
På onsdag v.15 skickades 321 påminnelsebrev ut. Personer som strukit över numret på 
svarskuvertet och skickat in enkäter, mottog även detta påminnelsebrev. Besvarade enkäter 
som inkom efter måndag v.17 togs inte med i beräkningarna.  
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6 Resultat och analys av enkätundersökning 
I följande kapitel presenteras resultat och sammanfattande slutsatser för genomförd 
enkätundersökning. Först beskrivs hur bearbetning av data gått till, följt av beskrivning av 
insamlad data och mellangruppsvariablerna. Därefter redogörs för hur test och resultat 
strukturerats. Resultaten är sedan indelade i tre delar: trafikmiljöer, trafikförhållanden och 
åtgärder. Dessa tre delar är indelade i underkategorier baserade på de två 
mellangruppsvariablerna föräldraskap och ålder. Varje underkategori avslutas med en kort 
slutsats av resultaten.  

6.1 Bearbetning av data 
Besvarade enkäter numrerades för att göra det möjligt att kontrollera specifika enkäter om 
problem med data uppstod och en mall i Excel skapades för hur data skulle matas in. Svar 
som besvarades på nominal- eller ordinalskala, kodades till siffror för att underlätta 
inkodandet av svar och beräkningar. Förklaringar till varje datafält lades in som kommentarer. 
En kategorisering av deltagarna gjordes baserat på vilken åldersgrupp (äldre eller yngre) de 
tillhörde samt om de var föräldrar eller inte. Därefter överfördes samtliga ifyllda svar från 
besvarade enkäter in i samma datafil. I de fall då personer lämnat frågor obesvarade har dessa 
lämnats tomma i resultatet. Personer som inte angett vilket år de tagit körkort antogs ha 
körkort då samtliga deltagare var registrerade bilägare och deras övriga svar togs med i 
resultaten.  

Om personer angett sina barns ålder med månader, delades dessa in i kategorier efter hela år. 
Om ett barn var 15 månader noterades detta som 2 år och om ett barn var 2 månader har detta 
noterats som 1 år. Då deltagare ibland besvarat frågan ”Hur gammal tycker du att man ska 
vara för att vistas ensam i trafiken, alltså gå och cykla i vägkanten eller på trottoaren?”, i 
åldersintervall beräknades ett medelvärde för detta. Om en person skrivit 8-10 noterades 
således detta som 9. En persons svar uteslöts då en avvikande hög ålder uppgetts (30 år).  

Om personer ringat in två siffror såsom 2 och 3 angående till exempel hur säker bilförare de 
tycker att de är, noterades medelvärdet 2.5. Hade personer skrivit ett intervall av hastigheter 
som till exempel 70-90 km/tim angående vilken hastighet de normalt sett kör, har detta 
räknats som 80 km/tim. Om personer skrivit stanna har detta noterats som 0 km/tim. Har 
personer skrivit att de kör enligt skyltad hastighet har inte någon hastighet noterats. Om 
samtliga hastigheter fyllts i men ett streck dragits för ett av alternativen, har detta noterats 
som 0 km/tim vilket endast var aktuellt för två hastigheter i fråga 13 (inga fortsatta 
beräkningar gjordes med data från denna fråga).   

Ett antal frågor i enkäten skulle endast besvaras om svaret ja noterats i föregående fråga. 
Dessa gällde om hastigheten bör vara lägre i vissa områden än i omkringliggande områden. 
Svaren på de efterföljande frågor som rörde hastighetssänkande åtgärder i dessa områden 
noterades även i de fall då deltagare besvarat efterföljande frågor trots att de svarat nej på 
frågan innan eller inte besvarat den föregående frågan alls. I de fall då personer inte angett 
något val för enskilda åtgärder har dessa lämnats blanka.  

Noteringar på enkäter gjordes då viss förändring av det ursprungliga svaret gjordes, till 
exempel när ett intervall av hastighet eller ålder angetts.  

Signifikansnivån på samtliga beräkningar som görs är satt till 0.05 och de resultat som anses 
som tendenser är sådana som hamnar mellan 0.05-0.1.  
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6.2 Beskrivning av data 
Totalt 132 personer besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvensen på 33 %. Bland de äldre 
var svarsfrekvensen 36,4 % och bland de yngre 27,3 %. Svarsfrekvensen gällande 
föräldraskap är inte möjligt att redovisa.  

Tabell 2: Fördelning bland grupper av deltagare 

 Förälder (90) Icke-förälder (42) 

Äldre (91) 82 (90 %) 9 (10 %) 

Yngre (41) 8 (19,5 %) 33 (80,5 %) 

 

Fördelningen, som kan ses i Tabell 2, var ojämn bland de olika grupperna. En majoritet av de 
äldre var föräldrar och en majoritet av de yngre var icke-föräldrar.  

Tabell 3: Fördelning av män, kvinnor och yrkesförare bland deltagare 

 Föräldrar Icke-föräldrar Äldre Yngre 

Män 60 (66,7 %) 29 (69,05 %) 65 (71,4 %) 24 (58,5 %) 

Kvinnor 30 (33,3 %) 13 (30,95 %) 26 (28,6 %) 17 (41,5 %) 

 

I Tabell 3 kan det ses att en majoritet av de personer som besvarade enkäten var män, både i 
indelningen baserat på föräldraskap och ålder. Bland föräldrar var 4.44 % yrkesförare och 
21.43 % av icke-föräldrarna var det. Av de äldre var 4.41 % yrkesförare och 21.95 % av de 
yngre.   

Tabell 4: Spridning av ålder och antal år med körkort för deltagare 

 Föräldrar Icke-föräldrar Äldre Yngre 

Spridning ålder * 21-46 20-46 35-46 20-26 

     

Spridning år med körkort ** 2-28 1-28 14-28 1-8 

* Beräknad genom nuvarande år – födelseår 

** Beräknad genom nuvarande år – körkortsår 

Spridningen för ålder och antal år med körkort vilket kan ses i Tabell 4, var nästintill lika 
bland föräldrar och icke-föräldrar. 

Konsekvenser inför kommande beräkningar 

Svarsfrekvensen för enkätundersökningen var låg och fördelningen mellan de olika grupperna 
var ojämn. Detta innebär att de olika grupperna inte kan kombineras då antalet mätpunkter för 
de olika variablerna är för få. På grund av denna skeva fördelning måste därför variablerna 
testas var för sig. Som en följd av den låga svarsfrekvensen måste även de resultat som 
återfinns tolkas med viss försiktighet.  

6.3 Beskrivning av grupper 
Hur ofta deltagare körde bil i genomsnitt per vecka besvarades med hjälp av alternativen: 
varje dag, några dagar i veckan, någon dag i veckan och mer sällan än en gång i veckan. 
Typvärde för samtliga grupper var alternativet varje dag. Hur många mil deltagare kört bil 
under det senaste året angavs i intervaller av mil: 0-500 mil, 501-1500 mil och mer än 1500 
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mil. Typvärde var mer än 1500 mil för samtliga grupper men i gruppen yngre skilde endast ett 
värde från alternativet 501-1500 mil. 

I enkäten skattade deltagare hur säkra de ansåg sig själva vara som bilförare, hur tekniskt 
körskickliga de ansåg sig vara, om de tyckte om känslan av att köra i höga hastigheter och vid 
vilken ålder de ansåg att barn kan vistas ensamma i trafiken. Dessa variabler undersöktes med 
hjälp av oberoende t-test för respektive grupp (föräldrar/icke-föräldrar och äldre/yngre) men 
inga signifikanta skillnader kunde identifieras.  

Tabell 5: Deltagares skattningar gällande förarbeteende och barn 

Medelvärde Säker som 
 bilförare *  

Teknisk  
körskicklig *  

Gillar höga  
hastigheter *  

Ålder på barn  
i trafiken 

Icke-föräldrar 5,71 5,44 5,05 10,46 
Föräldrar 5,79 5,27 4,67 10,19 
     
Äldre 5,81 5,33 4,73 10,13 
Yngre  5,66 5,31 4,93 10,61 
* Skattat på en skala från 1-7 där ett högre värde innebär instämmande 

 

Tabell 5 visar att gällande hur säkra bilförare deltagare ansåg sig vara, låg samtliga gruppers 
medelvärde mellan 5 och 6 på skalan där 1 var inte alls säker till 7 som var mycket säker. Hur 
teknisk körskickliga medverkande ansåg sig vara visade på medelvärden för samtliga grupper 
mellan 5 och 6 där 1 var lite och 7 var mycket. Medelvärden för om deltagare tyckte om 
känslan av att köra i höga hastigheter var för alla grupper mellan 4 och 6 på en skala där 1 var 
aldrig och 7 var alltid. Som kan ses i Tabell 5 har samtliga grupper angett en medelålder på 
ungefär 10 år angående hur gammal ett barn bör vara för att vistas ensam i trafiken.  

Slutsats för beskrivning av grupper 

Deltagare verkar köra bil regelbundet då de enligt typvärdet kör bil varje dag. Gällande hur 
långt deltagare kört bil det senaste året var typvärdet mer än 1500 mil för alla grupper men i 
den yngre gruppen var det nästintill lika vanligt att köra 501-1500 mil. Då inga skillnader 
kunde hittas mellan grupperna gällande hur säkra de såg sig själva som bilförare, teknisk 
körskickliga, om de gillar känslan av höga hastigheter och vid vilken ålder barn kan vistas 
ensamma i trafiken kan dessa uteslutas som möjliga störvariabler.  

6.4 Beräkning av data  
Det statistiska analysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) användes 
för att göra fortsatta beräkningar av data. Då mycket data genererats från 
enkätundersökningen var det inte möjligt att göra beräkningar baserat på samtliga frågor.  

De beräkningar som gjorts är indelade i tre huvudkategorier baserat på de områden som 
studiens frågeställningar tar upp: trafikmiljöer, trafikförhållanden och åtgärder. Dessa tre 
huvudkategorier fungerar även som inomgruppsvariabel i de olika beräkningarna. Under varje 
huvudkategori redovisas först vilka test som gjorts och därefter följer resultat för respektive 
mellangruppsvariabel: föräldraskap och ålder. Varje huvudkategori är därmed indelad i två 
underkategorier.  

Några beräkningar har endast utförts med en av mellangruppsvariablerna vilket framgår av 
beskrivning av testen och resultat från testen. Således är varje underkategori indelad utefter de 
resultat som testen visat på. För varje resultatdel som presenteras, redovisas även N då detta 
skiljer sig åt mellan de olika testen. Efter varje underkategori dras en kort slutsats av de 
resultat som observerats och vad som kan vara intressanta att diskutera vidare.   
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6.5 Trafikmiljöer  
Test 1: För att undersöka skillnader i hastigheter som deltagare uppgav att de normalt sett 
skulle hålla i ett antal olika miljöer, genomfördes trevägs ANOVA med upprepad mätning 
med designen [2 x 4 x 2]. Testen utfördes för respektive mellangruppsvariabel som båda hade 
två lägen: förälder/icke-förälder och yngre/äldre. Två inomgruppsvariabler testades varav den 
första variabeln hade fyra lägen: villaområde, landsväg med busshållplats, stadstrafik med 
busshållplats och skola nära en väg. Den andra inomgruppsvariabeln hade två lägen: om 
personer syntes till i området eller inte. Variablerna mättes genom den hastighet som 
deltagare skattat att de normalt sett skulle köra i de olika miljöerna.  

Exempel:  

Ett villaområde med smala gator med nylagd asfalt där varje villa har en garageinfart och 
häckar eller staket runt trädgården. Du ser inga personer som rör sig i området, varken i 
trädgårdarna eller på gatorna. 

Test 2: Vidare undersöktes skillnader gällande hur ofta deltagare uppgav att de körde för fort 
i områden där barn vistas. Detta gjordes genom oberoende t-test för både föräldraskap och 
ålder deltagares. Hur ofta de uppgav att de körde för fort mättes genom deltagares skattning.  

Exempel:  

Hur ofta kör du fortare än vad som är tillåtet i områden där barn vistas (t.ex. vid skolor och i 
villaområden)? 
 

1 
Aldrig 

2 3 4 5 6 7 
Alltid 

 

Test 3: Slutligen genomfördes chi-två test för att se om det fanns skillnader bland vilka 
områden deltagare ansåg att hastigheten bör vara lägre än i kringliggande områden. Dessa test 
genomfördes endast med mellangruppsvariabeln föräldraskap. De områden som jämfördes var 
busshållplats på landsväg, busshållplats i stadstrafik, skolor och villaområden.  

Exempel:  

Tycker du att hastigheten ska vara lägre vid busshållplatser på landsväg än på resten av 
landsvägen? 
 

 Ja  Nej 

6.5.1 Föräldraskap  
Resultat test 1:  N = 130 (n = 88 föräldrar och n = 42 icke-föräldrar) 

Resultat som redovisas för inomgruppsvariabler är korrigerade enligt Greenhouse-Geisser 
korrigering då Mauchly’s test of sphericity var signifikant.  

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan olika miljöer, F(2.49, 319.09) = 497.45, p < .05, 
och samtliga miljöer var signifikant skilda från varandra. Medelhastigheter för de olika 
miljöerna visas i Tabell 6. 
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Tabell 6: Deltagares angivna medelhastighet - föräldraskap 

Miljö Angiven medelhastighet (km/tim) 

Villaområde 30.54  

Skola 36.87  

Stadstrafik med busshållplats 47.18  

Landsväg med busshållplats  73.69  

 

Ingen signifikant huvudeffekt kunde hittas angående föräldraskap, F(1, 128) = 3.48, p <.064, 
men det fanns en tendens att föräldrar angav lägre hastigheter överlag.  

En signifikant huvudeffekt observerades mellan om personer syntes till i området eller inte, 
F(1, 128) = 173.07, p < .05. Vid de tillfällen då personer inte syntes till i området var 
medelhastigheten som deltagare uppgav 50.30 km/tim medan om personer syntes till var 
medelhastigheten som uppgavs 43.84 km/tim. 

En signifikant interaktionseffekt observerades mellan om personer syntes eller inte och vilken 
miljö det handlade om, F(2.66, 340.98) = 7.43 , p < .05. Den största hastighetssänkningen 
som deltagare angav, skedde om personer syntes till vid en busshållplats på landsväg. Den 
näst största sänkningen uppgavs då personer syntes till vid en skola nära en väg och den 
minsta hastighetssänkningen som deltagare uppgav var i villaområden när personer syntes till.  

Inga ytterligare signifikanta resultat eller tendenser observerades. 

Resultat test 2: N = 131 (n = 90 föräldrar och n = 41 icke-föräldrar) 

Inga signifikanta skillnader observerades gällande hur ofta personer kör för fort i områden där 
barn vistas. Föräldrar hade medelvärdet 2.21 och icke-föräldrar hade medelvärdet 2.48 där 1 
innebar att deltagare uppgav att de aldrig körde for fort i områden där barn vistas och 7 
innebar att de alltid körde för fort.  

Resultat test 3: N = 125 (busshållplats på landsväg och villaområde)  N = 130 (busshållplats i 
stadstrafik och skola)  

Inga signifikanta skillnader observerades gällande i vilka områden hastigheten borde sänkas. 
Majoritet, 96.15 %, ansåg att en lägre hastighet var lämplig förbi skolor som ligger nära vägen 
än på resten av vägsträckan. Detsamma gällde i villaområden där 73.6 % ansåg att hastigheten 
skulle vara lägre än i områden runtomkring. Majoriteten ansåg inte att hastigheten behövde 
vara lägre i de övriga områdena.  

Slutsats gällande trafikmiljöer och föräldraskap  

Deltagare angav att de normalt sett skulle hålla olika hastigheter i de olika miljöerna vilket är 
ett förväntat resultat då de trafikmiljöer som beskrivs liknar miljöer där det i verkligheten ofta 
är olika hastighetsbegränsningar. Detta gör att resultaten därmed inte är särskilt 
anmärkningsvärda. Hur pass stor roll det spelade om personer syntes till i de olika miljöerna 
eller inte, är dock mer intressant. Detta resultat visar på att det är en avgörande faktor vid val 
av hastighet. Ett resultat som är ännu mer anmärkningsvärt är att när denna faktor 
kombinerades med vilken miljö det handlade om, fanns det skillnader i hur mycket deltagare 
ansåg att de skulle sänka hastigheten när personer syntes till jämfört med när de inte syntes 
till. Den miljö där hastigheten uppgavs sänkas mest var även den som hade högst 
medelhastighet överlag, landsväg med busshållplats (se Tabell 6). Den minsta sänkningen 
uppgavs vid villaområden som också hade den lägsta medelhastigheten överlag.  
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Att föräldrar tenderade att överlag uppge att de normalt sett höll lägre hastigheter än icke-
föräldrar är också det anmärkningsvärt men måste tolkas med stor försiktighet då det endast 
var en tendens. Ett större N hade eventuellt kunnat visa på signifikans men om så skulle ha 
varit fallet går inte att säga. Tendensen tyder dock på att föräldraskap kan ha en betydelse för 
val av hastighet i områden där barn vistas. 

Icke-föräldrars medelvärde gällande hur ofta de kör för fort i områden där barn vistas var lite 
högre än vad föräldrar uppgav men det fanns ingen skillnad mellan grupperna. Inte heller 
några skillnader kunde hittas mellan grupperna gällande vilka områden där det ansågs 
behövas en sänkning av hastighet. En majoritet ansåg dock att hastigheten behövde sänkas vid 
skolor och i villaområden. I dessa två frågar verkar således föräldraskap inte spela någon roll 
för hur man agerar och vilken uppfattning deltagare har. 

6.5.2 Ålder 
Resultat test 1: N = 130 (n = 89 äldre och n = 41 yngre) 

Resultat som redovisas för inomgruppsvariabler är korrigerade enligt Greenhouse-Geisser 
korrigering då Mauchly’s test of sphericity var signifikant.  

En signifikant huvudeffekt fanns mellan miljöer, F(2.49, 318.94) = 491.09, p < .05. Samtliga 
miljöer var signifikant skilda från varandra och de medelhastigheter som uppgavs kan ses i 
Tabell 7.  

Tabell 7: Deltagares angivna medelhastighet - ålder 

Miljö Angiven medelhastighet (km/tim) 

Villaområde 30.59 

Skola 36.46  

Stadstrafik med busshållplats 47.18  

Landsväg med busshållplats  73.54  

 

Det fanns en signifikant huvudeffekt beroende på om personer syntes till eller inte, F(1, 128) 
= 165,02, p < .05. Vid de tillfällen då personer syntes till i området var medelhastigheten som 
deltagare uppgav, 43.82 km/tim medan om personer inte syntes till var medelhastigheten som 
uppgavs 50.07 km/tim.  

En signifikant interaktionseffekt fanns mellan om personer syntes eller inte, kombinerat med 
miljö, F(2.66, 341.30) = 6.45, p < .05. Den största hastighetssänkningen som uppgavs var när 
personer syntes till vid busshållplatser på landsväg följt av förbi en skola nära en väg. Den 
minsta hastighetssänkningen uppgavs gällande villaområden.  

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan ålder och om personer syntes till i området 
eller inte, F(1, 128) = 5.82, p < .05. Om personer syntes till, uppgav yngre deltagare att de 
normalt sett skulle hålla en högre hastighet än vad äldre uppgav. 

Inga ytterligare signifikanta skillnader observerades. 

Resultat test 2: N = 131 (n = 90 äldre och n = 41 yngre) 

Inga signifikanta skillnader observerades gällande hur ofta deltagare uppgav att de kör for fort 
i områden där barn vistas. Äldre hade medelvärdet 2.18 medan yngre hade medelvärdet 2.54 
där 1 innebar att deltagare uppgav att de aldrig körde for fort i områden där barn vistas och 7 
innebar att de alltid körde för fort. 
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Slutsats gällande trafikmiljöer och ålder 

Precis som gällande mellangruppsvariabeln föräldraskap, uppgav deltagarna olika hastigheter 
för de olika miljöerna vilket var ett förväntat resultat. Det fanns även en skillnad mellan om 
personer syntes till i området eller inte vilket också här tyder på att det är en avgörande faktor 
vid val av hastighet. Kombinationen av miljö och om personer syntes till i området eller inte, 
visade på att busshållplatser på landsväg gav upphov till ange den största 
hastighetssänkningen och den minsta sänkningen uppgavs vara i villaområden. Det mest 
anmärkningsvärda resultatet var att vilken hastighet som uppgavs när personer syntes till eller 
inte, var beroende av mellangruppsvariabeln ålder. Båda grupper uppgav att de skulle sänka 
hastigheten om personer syntes till men äldre sänkte hastigheten mer än yngre. Yngre 
personer uppgav därmed att de skulle hålla en högre hastighet än äldre om personer syntes till. 
Detta innebär att det finns en skillnad mellan hur äldre och yngre resonerar gällande hastighet 
när det handlar om personer syns i området eller inte.  

Äldres medelvärde gällande hur ofta de kör för fort i områden där barn vistas var en lägre än 
yngres men det fanns inte någon signifikant skillnad. Detta innebär att det kan antas att ålder 
inte spelar någon roll när det gäller hastighetsöverträdelser i områden där barn vistas.  

6.6 Trafikförhållanden 
Test 1: För att undersöka skillnader i vad som påverkar hur fort deltagare kör i områden där 
barn vistas, genomfördes tvåvägs ANOVA med upprepad mätning med designen [2 x 12].  
Testen gjordes för respektive mellangruppsvariabel som båda hade två lägen: förälder/icke-
förälder och yngre/äldre. Inomgruppsvariabeln som testades hade tolv lägen och var de olika 
förhållanden som deltagare ansåg påverkade eller inte påverkade hastigheten. Variablerna 
mättes genom deltagarnas skattning av hur relevanta olika förhållandena ansågs vara.  

Exempel:  

 Inte alls 
relevant 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
relevant 
7 

Hur mycket bilar som är 
parkerade i området 

       

 

Test 2: Vidare undersöktes anledningar till hastighetsöverträdelser i områden där barn vistas. 
Detta gjordes genom tvåvägs ANOVA med upprepad mätning med designen [2 x 5]. Testen 
genomfördes för respektive mellangruppsvariabel som båda hade två lägen: förälder/icke-
förälder och yngre/äldre. Inomgruppsvariabelns fem lägen var anledningar till varför 
överskrids i områden där barn vistas och detta mättes genom hur relevanta de skattades. 

Exempel:  

 Inte alls 
relevant 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
relevant 
7 

Vägens utformning tillåter  
en högre hastighet 
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6.6.1 Föräldraskap  
Resultat test 1: N = 132 (n = 90 föräldrar och n = 42 icke-föräldrar) 

Resultat som redovisas för inomgruppsvariabeln är korrigerade enligt Greenhouse-Geisser 
korrigering då Mauchly’s test of sphericity var signifikant.  

En signifikant huvudeffekt observerades mellan hur relevanta olika förhållanden skattades, 
F(7.98, 1037.76) = 95.91 p < .05.  

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan variablerna förhållanden och föräldraskap, 
F(7.98, 1037.76) =3.09 p < .05. Föräldrar skattade överlag de olika förhållandena längre ut på 
skalorna än icke-föräldrar vilket innebär att om ett förhållande ansågs relevant av både 
föräldrar och icke-föräldrar, ansåg föräldrar att det var mer relevant än icke-föräldrar. Om ett 
förhållande inte ansågs vara relevant av båda grupper, ansåg föräldrar att det var mer icke-
relevant än icke-föräldrar.  

Uppdelningen som följer nedan säger inget om hur relevanta olika förhållanden skattades utan 
endast hur de stod i relation till föräldrar och icke-föräldrar.  

Förhållanden som ansågs mer relevanta av föräldrar än icke-föräldrar:  

• Hur mycket parkerade bilar som är i området 

• Hur många andra fordon det är omkring dig 

• Om det snöar, regnar eller är dimmigt 

• Om det börjar ljusna eller bli mörkt 

• Om det finns vuxna som går eller cyklar i närheten 

• Hur rak eller kurvig vägen är 

• Om det finns barn som går eller cyklar i närheten 

• Hur mycket träd och buskage det är i området 

Förhållanden som ansågs mer relevanta av icke-föräldrar än föräldrar: 

• Hur sliten vägen är  

• Vilken bil du kör 

• Om du har passagerare i bilen 

Förhållande som skattades nästintill lika bland föräldrar och icke-föräldrar: 

• Om du känner till området 

Inga ytterligare signifikanta resultat observerades. 

Resultat test 2: N = 121  (n = 81 föräldrar och n = 40 icke-föräldrar) 

Det fanns en signifikant huvudeffekt gällande hur relevanta olika anledningar till att 
hastighetsöverträdelser var, F(4, 476) = 44.18 p < .05.  
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Tabell 8: Anledningars skattade relevans och signifikans - föräldraskap 

Anledning Medelvärde * Signifikant skild från anledning 

a) Vägens utformning 4.29 c, d, e 

b) Stress 4.77 c, d, e 

c) Ej medveten om hastighetsbegränsning 3.94 a, b, e 

d) Fartblind 3.44 a, b, e 

e) Gör en omkörning 2.02 a, b, c, d 

* 1 = inte alls relevant, 7 = mycket relevant 

Inga ytterligare signifikanta resultat observerades. 

Slutsats gällande trafikförhållanden och föräldraskap 

Förhållanden som påverkar när deltagare väljer hastighet i områden där barn vistas ansågs 
olika relevanta vilket kan ses som ett förväntat resultat. Att de olika förhållandena däremot 
var olika relevant beroende på om deltagare var förälder eller icke-förälder är ett resultat som 
tyder på att det finns skillnader gällande föräldraskap och vad som påverkar vid val av 
hastighet i områden där barn vistas. Ett större antal förhållanden ansågs mer relevanta av 
föräldrar än av icke-föräldrar. Föräldrar ansåg förhållanden relaterade till väder, sikt, tid på 
dygnet, andra fordon och oskyddade trafikanter vara mer relevant än icke-föräldrar. Vägens 
slitage, vilken bil som körs och passagerare ansågs istället mer relevant av icke-föräldrar.  

Denna skillnad gällande föräldraskap fanns inte när det handlade om anledningar till att 
hastighetsbegränsningar överträds i områden där barn vistas. Resultaten visar dock att det 
framförallt är stress som är den mest relevanta anledningen, följt av att vägens utformning 
tillåter en högre hastighet (se Tabell 8). Detta är i sig ett resultat som är intressant då det är 
deltagares egna uppfattningar om varför de faktiskt kör för fort ibland.   

6.6.2 Ålder 
Resultat test 1: N = 132 (n = 92 äldre och n = 42 yngre) 

Resultat som redovisas för samtliga variabler är korrigerade enligt Greenhouse-Geisser 
korrigering då Box’s test of equality of covariance matrices och Mauchly’s test of sphericity 
var signifikanta.  

En signifikant huvudeffekt observerades gällande hur relevanta förhållanden skattades, 
F(8.04, 1045.41) = 93.86 p < .05. 

En signifikant interaktionseffekt observerades mellan variablerna förhållanden och ålder, 
F(8.04, 1045.41) =3.94 p < .05. Äldre skattade överlag de olika förhållandena längre ut på 
skalorna än yngre vilket innebär att om ett förhållande ansågs relevant av både äldre och 
yngre, ansåg äldre att det var mer relevant än yngre. Om ett förhållande inte ansågs vara 
relevant av båda grupper, ansåg äldre att det var mer icke-relevant än yngre.  

Uppdelningen som följer nedan säger inget om hur relevanta olika förhållanden skattades utan 
endast hur de stod i relation till yngre och äldre.  

Förhållanden som ansågs mer relevanta av äldre än yngre: 

• Hur mycket parkerade bilar som är i området 

• Hur många andra fordon det är omkring dig 

• Om det snöar, regnar eller är dimmigt 
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• Om det börjar ljusna eller bli mörkt 

• Hur rak eller kurvig vägen är 

• Om det finns barn som går eller cyklar i närheten 

• Hur mycket träd och buskage det är i området 

Förhållanden som ansågs mer relevanta av yngre än äldre: 

• Hur sliten vägen är 

• Vilken bil du kör 

• Om du känner till området 

• Om du har passagerare i bilen 

Förhållande som skattades nästintill lika bland äldre och yngre: 

• Om det finns vuxna som går eller cyklar i närheten 

Inga ytterligare signifikanta resultat observerades. 

Resultat test 2: N = 131 (n = 82 äldre och n = 39 yngre) 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan hur relevanta olika anledningar till att 
hastighetsöverträdelser ansågs, F(4, 476) = 43.95, p < .05.   

Tabell 9: Anledningars skattade relevans och signifikans - ålder 

Anledning Medelvärde * Signifikant skild från anledning  

a) Vägens utformning 4.36 c, d, e 

b) Stress 4.76 c, d, e 

c) Ej medveten om hastighetsbegränsning 3.36 a, b, e 

d) Fartblind 3.47 a, b, e 

e) Gör en omkörning 2.03 a, b, c, d 

* 1 = inte alls relevant, 7 = mycket relevant 

Inga ytterligare signifikanta resultat observerades. 

Slutsats gällande trafikförhållanden och ålder 

Det resultatet som fanns för mellangruppsvariabeln föräldraskap angående skillnader mellan 
hur relevanta förhållanden ansågs vara vid val av hastighet i områden där barn vistas, fanns 
även vid beräkningar med ålder. Dessa var beroende av ålder vilket innebär att vissa 
förhållanden ansågs mer relevanta av äldre än av yngre och vice versa. De förhållanden som 
äldre ansåg mer relevanta handlade om andra fordon, vädret, sikt och barn i närheten medan 
yngre ansåg att vägens slitage, kännedom om området, bilen som kördes och vem som satt i 
den var mer relevant. Således verkar ålder vara en faktor som spelar in då det handlar om vad 
som påverkar val av hastighet i områden där barn vistas.   

Det fanns ingen skillnad i huruvida ålder påverkade varför hastighetsöverträdelser gjordes i 
områden där barn vistas. Anledningar till detta var dock skilda från varandra och den största 
anledning till att för höga hastigheter hålls ansågs vara stress, följt av att vägens utformning 
tillåter det (se Tabell 9). Den anledning som ansågs minst relevant var att personer är i färd 
med att göra en omkörning.  
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6.7 Åtgärder 
Test 1: För att undersöka skillnader i vilka hastighetssänkande åtgärder som ansågs lämpliga 
vid busshållplatser i stadstrafik och vid skolor, genomfördes en trevägs ANOVA med 
upprepad mätning med designen [2 x 2 x 6]. Testet utfördes endast för mellangruppsvariabeln 
föräldraskap som hade två lägen: förälder/icke-förälder. Två inomgruppsvariabler testades 
varav den första variabeln hade två lägen beroende på om det handlade om en busshållplats på 
landsväg eller en skola nära en väg. Den andra inomgruppsvariabelns lägen var de sex olika 
åtgärder som fanns för varje situation. Variablerna mättes genom hur lämpliga åtgärder 
skattades och endast personer som skattat samtliga alternativ (åtgärder) togs med i 
beräkningarna.  

Exempel:  

Vilka sätt tycker du är lämpliga för att få bilister att sänka hastigheten vid busshållplatser på 
landsväg? 
 Inte alls lämplig 

1 
 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
lämplig 
7 

Vägbula        
 

Test 2: Vidare undersöktes hur effektiva ett antal hastighetssänkande åtgärder ansågs vara. 
Detta gjordes genom tvåvägs ANOVA med upprepad mätning med designen [2 x 6]. Testen 
beräknades för respektive mellangruppsvariabel som båda hade två lägen: förälder/icke-
förälder och yngre/äldre. Den inomgruppsvariabel som testades, bestod av sex stycken 
åtgärder och mättes genom hur effektiva dessa skattades av deltagare. 

Exempel:  

Hur effektiva tror du att dessa sätt är för att få bilister att inte köra för fort?  

 Inte alls 
effektiv 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
effektiv 
7 

Fler hastighetsskyltar        

6.7.1 Föräldraskap  
Resultat test 1: N = 59 (n = 36 föräldrar och n = 23 icke-föräldrar) 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt gällande föräldraskap, F(1, 57) = 3.35, p < .073, men 
en tendens fanns att föräldrar överlag skattade åtgärderna som mer lämpliga än icke-föräldrar. 

Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan situationerna, F(1, 57) = 26.00, p < .05. Åtgärder 
ansågs sammantaget som mer lämpliga vid en skola nära väg än vid en busshållplats i 
stadstrafik. 

En signifikant huvudeffekt fanns mellan de olika åtgärderna, F(2.96, 168.79) = 13.15, p < .05. 
Vilka åtgärder som var skilda från varandra kan ses i Tabell 10.  
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Tabell 10: Åtgärders skattade lämplighet och signifikans – föräldraskap  

Åtgärd Medelvärde * Signifikant skild från åtgärd 

a) Vägbula 4.60 f 

b) Hastighetskamera 3.86 c, d 

c) Vägskylt som visar vilken hastighet som hålls 5.34 b, f  

d) Varningsskylt som blinkar 5.53 b, e, f 

e) Avsmalning i mitten av vägen 4.37 d, f 

f) Sicksack körning mellan hinder 3.33 a, c, d, e 

* 1 = inte alls lämplig, 7 = mycket lämplig 

Inga ytterligare signifikanta resultat observerades. 

Resultat test 2: N = 122 (n = 84 föräldrar och n = 38 icke-föräldrar) 

Resultat som redovisas för inomgruppsvariabeln är korrigerade enligt Greenhouse-Geisser 
korrigering då Mauchly’s test of sphericity var signifikant.  

Det fanns en signifikant huvudeffekt för åtgärder, F(4.42, 530.75) = 17.33, p < .05 och vilka 
åtgärder som var skilda från varandra kan ses i Tabell 11. 

Tabell 11: Åtgärders skattade effektivitet och signifikans - föräldraskap 

Åtgärd Medelvärde * Signifikant skild från åtgärd 

a) Fler hastighetsskyltar 3.55 b, c 

b) Fler farthinder 4.70 a, d, e, f  

c) Fler trafikpoliser 5.19 a, d, e, f 

d) Högre böter vid fortkörning 3.94 b, c 

e) Mer informationskampanjer 3.63 b, c 

f) Krav på mer utbildning efter förlorat körkort 3.52 b, c 

* 1 = inte alls effektiv, 7 = mycket effektiv 

Inga ytterligare signifikanta resultat observerades. 

Slutsats gällande åtgärder och föräldraskap 

Föräldrar tenderade att se olika åtgärder som mer lämpliga än icke-föräldrar oavsett vilket 
område det handlade om. Då detta endast är en tendens måste det tolkas med försiktighet men 
det skulle kunna innebära att föräldrar tenderar att se åtgärder, oavsett vad de är, som 
lämpligare i större utsträckning än icke-föräldrar .  

Åtgärderna ansågs också som mer lämpliga förbi en skola nära en väg än vid en busshållplats 
i stadstrafik vilket tyder på att antingen krävs mer åtgärder där eller så passar dessa åtgärder 
bättre in i den miljön än vid busshållplatser. Den åtgärd som överlag ansågs mest lämplig var 
en varningsskylt som blinkar, följt av en vägskylt som visar vilken hastighet som hålls. Minst 
lämplig ansågs överlag sicksack körning vara (se Tabell 10).  

Föräldraskap verkar inte vara en faktor som spelar in när det handlar om hastighetssänkande 
åtgärders effektivitet överlag. Den åtgärd som dock ansågs vara mest effektiv bland deltagare 
var fler trafikpoliser, följt av fler farthinder. Minst effektiv ansågs krav på vidareutbildning 
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när personer förlorat körkort som en följd av fortkörning (se Tabell 11). Detta kan ge en bild 
av vad allmänheten anser att satsningar bör göras för att få personer att sänka hastigheten.  

6.7.2 Ålder 
Resultat test 2: N = 122 (n = 84 äldre och n = 38 yngre) 

Resultat som redovisas för inomgruppsvariabeln variabler är korrigerade enligt Greenhouse-
Geisser korrigering då Mauchly’s test of sphericity var signifikant.  

En signifikant huvudeffekt fanns gällande åtgärder, F(4.39, 526.62) = 16.07, p < .05 och vilka 
åtgärder som var skilda från varandra kan ses i Tabell 12. 

Tabell 12: Åtgärders skattade effektivitet och signifikans - ålder 

Åtgärd Medelvärde * Signifikant skild från åtgärd  

a) Fler hastighetsskyltar 3.64 b, c 

b) Fler farthinder 4.72 a, d, e, f  

c) Fler trafikpoliser 5.21 a, d, e, f 

d) Högre böter vid fortkörning 4.00 b, c 

e) Mer informationskampanjer 3.65 b, c 

f) Krav på mer utbildning efter förlorat körkort 3.66 b, c 

* 1 = inte alls effektiv, 7 = mycket effektiv 

Ingen signifikant interaktionseffekt fanns mellan ålder och hur effektiva åtgärder ansågs vara 
överlag, F(4.39, 527.62) = 1.93, p < .097. En tendens fanns dock att hur effektiva åtgärder 
ansågs vara, var beroende av ålder.  

Inga ytterligare signifikanta resultat observerades. 

Slutsats gällande åtgärder och ålder 

Hur effektiva åtgärder ansågs vara överlag, var skilda från varandra. Den åtgärd som ansågs 
mest effektiv bland deltagare var fler trafikpoliser, följt av fler farthinder. Minst effektiv var 
alternativet fler hastighetsskyltar (se Tabell 12). Dessa resultat kan ge en bild av vad personer 
anser skulle kunna göras i trafiken för att få bilister att sänka hastigheten.  

En svag tendens fanns att åtgärders effektivitet var beroende av ålder. Som tidigare nämnt så 
ska detta tolkas med stor försiktighet men detta skulle kunna innebära att det finns en skillnad 
när det handlar om ålder och uppfattning om åtgärders effektivitet överlag.  
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7 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion baserad på de slutsatser som dragits i 
resultatkapitlet gällande enkätundersökningen. Denna diskussion tar upp möjliga skäl till de 
resultat som observerats och vilka konsekvenser dessa skulle kunna ha. Efter detta förs en 
metoddiskussion gällande genomförandet av enkätundersökningen. I denna del diskuteras 
problem som kan finnas med studien relaterat till validitet och reliabilitet.  

7.1 Allmän resultatdiskussion 
Följande avsnitt består av tre delar där separata diskussioner förs gällande följande delar: 
föräldraskap, ålder och övriga resultat. 

7.1.1 Föräldraskap 
Föräldrar tenderade att uppge att de normalt sett hålla lägre hastigheter än icke-föräldrar i ett 
antal olika beskrivna miljöer där barn skulle kunna vistas. Denna tendens kan kopplas till det 
Arnett (1998) konstaterat om att föräldrar är mindre sensationssökande än personer som inte 
är föräldrar och att föräldraskap har ett negativt samband till att bland annat köra i höga 
hastigheter. Att köra i höga hastigheter leder enligt Rumar (1986) till en rad olika problem när 
det gäller bland annat uppmärksamhet, manövrering av fordon och bearbetning av 
information. Trots att vare sig föräldrar eller icke-föräldrar angav anmärkningsvärt höga 
hastigheter (se Tabell 6) så bör personer som väljer att köra i lägre hastigheter, vilket föräldrar 
uppger att de tenderar att göra, ha bättre förutsättningar att utöva ett trafiksäkert beteende än 
personer som väljer högre hastigheter. Resultaten visade även att föräldrar och icke-föräldrar 
ansåg att olika trafikförhållanden var olika relevanta när de väljer hastighet i områden där 
barn vistas och föräldrar ansåg att fler förhållanden var mer relevanta än icke-föräldrar. Detta 
säger inget om personernas beteende ur trafiksäkerhetssynpunkt men det kan ge en bild av 
vilka förhållanden som kan ha ligga bakom valet av hastighet.  

Överlag tenderade föräldrar att se olika hastighetssänkande åtgärder som mer lämpliga än 
icke-föräldrar när det handlade om områden vid skolor och vid busshållplatser i stadstrafik. 
Detta skulle kunna vara en följd av att de åtgärder som togs upp är sådana som föräldrar 
tenderar att föredra. Det skulle å andra sidan kunna tyda på att föräldrar, i större utsträckning 
än icke-föräldrar, anser att alla medel som kan skapa en hastighetssänkning är lämpliga. 
Kausala schemata har i tidigare studier (Gärling et al., 1984) antagits kunna ligga till grund 
för skillnader i resonemang relaterat till föräldraskap och barns trafiksäkerhet. Något starkt 
stöd för denna tes kunde dock inte Gärling et al. (1984) finna och huruvida detta skulle kunna 
vara en möjlig förklaring till de skillnader som observerats i den aktuella studien är svårt att 
uttala sig om. Det skulle dock vara tänkbart att föräldrar har en större medvetenhet om hur 
barn agerar i trafiken. Detta skulle i sin tur kunna påverka de val som görs som en följd av 
skillnader i uppfattning om orsaker och effekter av handlingar.  

Vad det är som gör att en person tycker en viss sak eller agerar på ett visst sätt kan bero på 
vilka grupper personen tillhör. Den primära grupp (Forsyth, 2006) som en förälder tillhör, 
består med största sannolikhet av dess partner och barn och det är i denna grupp som attityder 
och värderingar identifieras. Personer som inte är föräldrar kan naturligtvis ha en partner som 
primära grupp men gruppen består sannolikt även av vänner. Medlemmar i en grupp agerar 
efter vilka normer som gäller för den gruppen (Forsyth, 2006) och vilka normer som gäller 
bland en grupp vänner och vilka som gäller i till exempel en småbarnsfamilj kan antagligen 
vara olika. Att ta risker kanske är mer accepterat bland en grupp vänner än vad i en familj. 
Detta kan knytas an till det Arnett (1998) menar angående att föräldraskap innebär anpassning 



 

39 

till sociala normer och att undvika att utsätta andra och sig själv för risker. En förälder är 
ansvarig för sitt barns liv och detta ansvar medför krav från den primära gruppen att föräldern 
faktiskt ska finns där för att ta hand om sitt barn. Om en person utsätter sig själv för risker 
borde sannolikheten vara större att personen ifråga råkar ut för en olycka där följden kan vara 
att barnet inte längre kan tas om hand av föräldern. En person som inte är förälder har inte 
samma ansvar för ett annat liv som en förälder och därmed ser kraven på den personen inte 
lika ut som för en förälder. Vilka grupper en person tillhör och vilka normer som gäller skulle 
således kunna inverka på hur en person beter sig när den vistas i trafiken.    

7.1.2 Ålder 
När en persons körförmåga utvecklas ökar den visuella avsökningen (Underwood, 2007) 
vilket borde innebära att en erfaren förare kan upptäcka fler saker i omgivningen när hon eller 
han kör. När personer syntes till uppgav yngre att de normalt sett höll högre hastigheter än 
vad äldre gjorde. Borowsky et al. (2009) menar att yngre, oerfarna förare saknar en 
kunskapsbas om potentiellt riskfyllda situationer vilket i den aktuella studien skulle kunna 
symboliseras av de tillfällen då oskyddade trafikanter syntes i området. Detta skulle kunna 
förklara varför yngre angav högre hastigheter än äldre när personer syntes till men det skulle 
även kunna bero på, som Evans (2004) påtalar, ett högre risktagande hos yngre förare. En 
oskyddad trafikant är utsatt då den inte har samma skydd av ett fordon som till exempel en 
bilist har. Att hålla en högre hastighet när en oskyddad trafikant passeras borde därmed 
innebära att trafikanten utsätts för en större fara då en ökad hastighet, enligt Evans (2004), 
innebär en ökad risk för olyckor.  

Att mer erfarna förare förlitar sig mer på trafikmiljön än oerfarna förare vid bedömning av 
riskfyllda situationer (Borowsky et al., 2009) kan i den aktuella studien relateras till att äldre 
ansåg att ett större antal förhållanden var mer relevanta än yngre vid val av hastighet. Hur 
relevanta olika trafikförhållande var, skattades olika bland yngre och äldre. Yngre ansåg bland 
annat att vilken bil som körs var mer relevant än äldre vilket kan kopplas till det Evans (2004) 
hävdar om att mindre erfarna förare är mer medvetna om bilens styrsystem och återkoppling 
än mer erfarna förare. Vilken bil en yngre person kör spelar alltså större roll än det gör för en 
äldre förare då de kanske har lättare att anpassa sig till olika fordon. Yngre ansåg även att 
bilens passagerare var mer relevant än äldre vilket skulle kunna vara en följd av att de upplevt 
distraktioner som Heck och Carlos (2008) rapporterar om i sin angående yngre förare med 
yngre passagerare. I denna studie skattades den övriga mängden fordon som mer relevant av 
äldre än av yngre. Den övriga trafiken skulle kunna ses som en form av interaktion med andra 
förare och enligt Hill och Boyle (2007) verkar yngre förare bli mer stressade än äldre när de 
interagerar med andra förare. Hur relevant ett trafikförhållande anses vara för val av hastighet 
och hur stressande förhållandet upplevs är dock inte direkt jämförbart kan därför inte antas 
vara motstridiga.  

Hur effektiva olika åtgärder skattades tenderade att vara beroende av ålder vilket skulle kunna 
bero på att äldre sannolikt upplevt fler trafiksituationer än yngre och som en följd av detta 
också har mer erfarenhet av olika åtgärder. De kan därmed ha en annan uppfattning om hur 
effektiva åtgärder är för att få personer att sänka hastigheten än vad yngre har.  

7.1.3 Övriga resultat 
Trots att inte varit möjligt att koppla alla resultat i den aktuella studien till föräldraskap eller 
ålder är de ändå intressanta att diskutera i syfte att öka medvetenheten gällande 
trafiksäkerheten i områden där barn vistas.  
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Resultaten visade på att en viktig faktor vid val av hastighet var om personer syntes till eller 
inte i områden. Denna faktor var även beroende av vilken miljö det handlade om. Den största 
sänkningen uppgavs i det område som hade högst medelhastighet vilket tyder på att förare är 
medvetna om att högre hastigheter är kopplade till ökad olycksrisk vilket även Evans (2004) 
menar på. Detta kan även kopplas till modellen om zero-risk av Näätänen & Summala (1976) 
gällande förares subjektiva risktröskel. För att avlägsna den känsla av subjektiv risk som kan 
uppträda i en sådan situation görs en beteendemässig förändring vilket i detta fall är att uppge 
en lägre hastighet. Förare kan ha upplevt riskfyllda situationer tidigare där gång- och 
cykeltrafikanter varit närvarande vilket kan påverka hur de agerar i nästkommande 
situationer.  

Majoriteten av deltagare i den aktuella studien ansåg att hastigheten borde vara lägre förbi 
skolor och i villaområden än i omkringliggande områden. Detta stämmer överens med vad 
Vägverket anger gällande att hastighetsbegränsningar sätts lägre om fordon, gående och 
cyklister ska samsas i samma miljö (Vägverket: Hastighetsgränser, 2009). Skolor och 
villaområden verkar således uppfattas som områden där det finns förhöjda risker då till 
exempel många personer är i rörelse. Detta är i linje med vad Vägverkets trafiksäkerhetsenkät 
(2008) visat, att en majoritet anser att det är rimligt att sänka hastighetsbegränsningen till 30 
km/tim där många gångtrafikanter och cyklister vistas. 

Stress och vägens utformning angavs som de två mest relevanta anledningarna till varför 
hastighetsbegränsningar överskrids i trafikområden där barn vistas. Båda dessa anledningar 
bör kunna angripas genom vad Hydén (2008) kallar aktiva trafiksäkerhetsåtgärder. Att vägen 
tillåter en högre hastighet bör kunna lösas genom att göra det omöjligt att köra för fort genom 
att reglera vägens utformning. Stress är däremot en mer komplex anledning som kräver andra 
angreppssätt och i detta fall är antagligen information och utbildning lämpligt. Stress kan ha 
många olika orsaker och att göra förare medvetna om vilka effekter stress har på bilkörningen 
och val av hastighet bör vara av högsta prioritet. 

Åtgärderna ”vägskylt som visar vilken hastighet som hålls” och ”varningsskylt som blinkar” 
ansågs vara mest lämpliga förbi skolor och vid busshållplatser i stadstrafik. En skylt som visar 
vilken hastighet en förare håller borde fungera mer som en pekpinne då förare och andra 
trafikanter ser vilken hastighet som faktiskt hålls. En varningsskylt som blinkar kan bryta av 
mot den övriga omgivningen och fungera som ett uppvaknande. Varningsskyltar med 
blinkande lampor har tidigare verkat kräva extra uppmärksamhet och vara ett tecken på 
verklig fara (Summala & Hieatmäki, 1984).   

De åtgärder som ansågs mest effektiva för att sänka hastigheter överlag var fler trafikpoliser 
och fler farthinder. Vad fler trafikpoliser innebär för personer kan dels vara att poliserna ska 
vara mer synliga i trafiken då deras närvaro i sig kanske har en dämpande effekt på 
hastigheterna. En annan möjlig tolkning är att med fler trafikpoliser kan även fler 
hastighetskontroller genomföras. Detta kan relateras till resultat i forskning där hastigheter har 
visats sjunka mer på sträckor som tidigare övervakats än på de sträckor som inte övervakats 
(Åberg & Haglund, 1989). Att poliser tidigare varit närvarande på vissa sträckor verkar alltså 
påverka även framtida val av hastighet. Fler farthinder ansågs också vara en effektiv åtgärd 
som skulle kunna bero på att de faktiskt fysiskt hindrar förare från att köra fort och därmed 
påverkar alla förare som vistas i trafiken.  
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7.2 Metoddiskussion 
I avsnittet som följer diskuteras metod för genomförd enkätundersökning där studiens brister 
ifrågasätts och validitet samt reliabilitet tas upp. Först diskuteras operationalisering, därefter 
deltagare och design. Avsnittet avslutas med enkätens utformning.  

7.2.1 Operationalisering 
Erfarenhet av trafik operationaliserades genom ålder, där äldre antogs ha mer erfarenhet då de 
tagit körkort tidigare än yngre och därmed kört mer bil. Deltagare i den äldre gruppen hade 
som längst haft körkort i 28 år och som kortast i 14 år. I den yngre gruppen hade personer 
som kortast haft körkort i 1 år och som längst i 8 år. Således hade den äldre gruppen haft 
körkort längre än den yngre gruppen och de kan därmed antas ha mer erfarenhet av 
bilkörning. Naturligtvis finns dock möjligheten att en person som tog körkort 2006 kör mer 
bil idag än en person som tog körkort 1993. Något som kan ha påverkat detta är det faktum att 
andelen yrkesförare var större i den yngre gruppen än i den äldre gruppen. Detta innebär att 
dessa personer antagligen vistas mer i trafiken än personer som inte arbetar med att köra 
fordon och således samlar på sig mer erfarenhet än personer i samma ålder som inte är 
yrkesförare. Andelen var yrkesförare drygt 22 % i den yngre gruppen vilket är tämligen stor. 
Detta skulle kunna innebära att skillnader i körerfarenhet mellan yngre och äldre minskade 
som en följd av detta. Andra faktorer som även skulle kunna påverka gällande skillnader 
mellan yngre och äldre är personlig mognad och hur mycket personer vistats totalt i trafiken 
(som till exempel passagerare i fordon, gående och cyklist).  

Operationalisering för erfarenhet av barn gjordes genom föräldraskap där föräldrar antogs ha 
mer erfarenhet av barn än personer som inte är föräldrar. Något som kan inverka på detta är 
att endast för att en person har egna barn behöver det inte garantera att personen till exempel 
har vårdnaden om sitt/sina barn vilket kan innebära att de träffas väldigt sällan. En person 
som inte har egna barn kan även jobba på dagis eller skola vilket medför att personen träffar 
barn under större delen av sin arbetstid. Enkäten innehöll inte någon fråga gällande om 
personer arbetar med barn vilket är en svaghet med studien då även detta kan inverka på hur 
stor erfarenhet av barn föräldrar och icke-föräldrar har.   

Validiteten skulle kunna ifrågasättas som en konsekvens av dessa sammantagna skillnader 
gällande föräldraskap och ålder då de skulle kunna vara beroende av något annat än erfarenhet 
av barn och erfarenhet av trafik. Det är dock rimligt att anta att den sammanlagda 
erfarenheten är större hos äldre och föräldrar än hos yngre och icke-föräldrar vilket höjer 
studiens validitet.  

7.2.2 Deltagare 
Svarsfrekvensen för enkätundersökningen var totalt 33 % vilket innebär ett bortfall på över 
hälften och som en följd av detta måste tolkas med viss försiktighet. En högre svarsfrekvens 
hade eventuellt kunnat uppnås genom att skicka ytterligare en påminnelse men personer som 
inte svarat efter en påminnelse lär sannolikt inte heller vara motiverade efter en andra 
påminnelse. Enkätens längd, 4 dubbelsidiga A4, kan ha varit en bidragande orsak till den låga 
svarsfrekvensen då den kan ha upplevt som tidskrävande. Många delfrågor var uppställda 
enligt tabellformat vilket kan ha gett ett komplicerat intryck. Svarsfrekvensen var högre bland 
äldre (36,4 %) än hos yngre (27,3 %) vilket skulle kunna bero på att äldre helt enkelt känner 
sig mer engagerade i ämnet eller känner ett större krav på att delta än yngre. Hur 
svarsfrekvensen var gällande föräldraskap går inte att svara på då eftersom det inte går att 
säga hur många enkäter som skickades till föräldrar respektive icke-föräldrar. För att 
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kontrollera urvalet ur denna aspekt hade det varit nödvändigt att samköra det urval som gjorts 
från fordonsregistret med ett register över om personer har barn eller inte vilket antagligen 
inte är lika lätt att få tillgång till som fordonsregistret.   

Enkäten skickades ut till ett större antal äldre än yngre vilket fick effekten att även färre yngre 
hade möjlighet att besvara den. Att skicka ut en jämn fördelning av enkäter till de olika 
åldersgrupperna hade varit att föredra och att skicka ut ett totalt större antal enkäter hade varit 
ytterligare ett sätt att öka möjligheten få en jämnare spridning mellan de olika grupperna.  

Majoriteten av enkäterna besvarades av män (drygt 30 % av enkäterna var från kvinnor) vilket 
kan ha påverkat resultaten om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor resonerar 
kring hastigheter i trafikområden där barn vistas. En jämnare fördelning bland män och 
kvinnor hade därför varit önskvärt. Någon indelning av resultat baserat på kön har inte gjorts 
då detta inte var en faktor som avsågs att studera. Detta får följden att det inte heller är möjligt 
att säga något om hur kön inverkar på uppfattningar av hastigheter.  

Urvalet när det gällde deltagare gjordes bland personer som var registrerade ägare av 
personbilar av årsmodell 2004-2009. Personer som har nyare bilar skulle kunna hävdas 
prioritera säkerhet högre än personer som har bilar av äldre årsmodeller då dessa antagligen 
inte körts lika många mil och kan antas vara utvecklade enligt de senaste 
säkerhetsstandarderna. Vilken årsmodell en person har på sin bil skulle också kunna vara en 
indikator på en persons ekonomiska situation och att ha en relativt ny bil kan tyda på att 
personen ifråga har en god ekonomi. Å andra sidan behöver detta inte vara fallet då det kan 
vara personer som är intresserade av bilar och därmed är villiga att prioritera bilköp framför 
annat. Det finns dock en möjlighet att den bil en person kör skulle kunna reflektera personens 
socioekonomiska status och därmed kan urvalet ha påverkats. Att detta i sin tur skulle påverka 
en persons hastighetsval och resonemang gällande trafikområden där barn vistas anses 
däremot långsökt och därmed inte särskilt relevant.  

Att en person är registrerad ägare av en personbil innebär inte automatiskt att personen ifråga 
kör bil regelbundet. Typvärde användes för att kontrollera hur mycket bil deltagare körde och 
trots att detta inte är det mest optimala sätt att mäta ger det ändå en bild av deltagares 
körvanor som tyder på att bil körs regelbundet överlag i samtliga grupper.  

7.2.3 Design  
De två mellangruppsvariablerna föräldraskap och ålder beräknades i separata tester då det inte 
var möjligt att kombinera dessa på grund av en skev svarsfördelning. En svaghet med studien 
är därmed att variablerna endast kunnat testas för sig och att det utifrån dessa resultat inte går 
att säga något om hur de eventuellt interagerar.  

7.2.4 Enkät 
Enkäten innehöll vissa skillnader gällande olika delfrågor vilket gjorde att de inte kan ses som 
exakt likvärdiga. I fråga 12 handlar de två sista situationerna uttryckligen om barn som 
närvarande eller inte till skillnad mot personer som nämns i de övriga situationerna. Detta kan 
innebära att svar på denna fråga gav lägre angivna hastigheter än det skulle ha gjort om det 
istället varit personer som nämnts som närvarande. Mindre misstag förekom i enkäten i form 
av numrering av alternativ där bokstäver saknades vilket skulle kunna ha förvirrat personer 
som besvarade enkäten. Enkätundersökning kunde ha förbättrats genom mer genomarbetade 
frågor för att utesluta möjliga alternativa tolkningar eller oklarheter som skulle kunna uppstå. 
Med ytterligare granskningar av layouten hade numreringsmisstag kunnat undvikas. En 
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kortare enkät med färre frågor hade minskat tiden för besvarandet och tydligare fokus bland 
frågorna hade kunnat hållas.  

Studiens reliabilitet bör kunna anses vara tämligen hög då samtliga deltagare i 
enkätundersökningen fick samma instruktioner gällande enkäten vilket innebär att 
förutsättningarna för att besvara enkäten var desamma. Möjligheten att personer tolkat frågor 
olika finns alltid men då specifika beskrivningar av situationer angetts, bör denna sannolikhet 
minska. Deltagare hade även möjlighet att kontakta undertecknad om de hade frågor kring 
studien eller innehållet i enkäten och det fanns därmed en möjlighet för förtydliganden. 
Enkäterna skickades hem till personer och det är därför rimligt att anta att de även besvarades 
i denna miljö. Hur en persons hemmamiljö ser ut varierar naturligtvis men det är troligen en 
plats som är bekant och känns trygg. Vilket emotionellt tillstånd personer var i när enkäten 
besvarades är omöjligt att svara på vilket kan ha påverkat reliabiliteten. En person som till 
exempel nyligen upplevt en skrämmande situation i trafiken skulle eventuellt kunna vara 
strängare i sin bedömning än vad de generellt sett skulle vara. Detta bör dock jämnas ut som 
en följd av antalet besvarade enkäter.  

Det kan finnas problem med social desirability (Brace, 2004; Heinman, 2001) i 
enkätundersökningen då enkäten efterfrågade hastigheter som personer normalt sett kör. 
Svaret blir endast förares egna subjektiva bedömning av det och eftersom det handlar om 
rapportering av eget beteende kan naturligtvis medvetna eller omedvetna korrigeringar ske. 
Det skulle kunna finnas en önskan om att välja en hastighet som passar in i vad andra kan 
tänkas välja, vad som är en socialt accepterad hastighet. Som tidigare nämnt i metodkapitlet 
angavs inte några skyltade hastigheter i syfte att få personers spontana reaktion om 
hastigheter. Hade hastighetsbegränsningar nämnts skulle det eventuellt ha funnits en ännu 
större önskan att gör som lagen säger. Liknande problem kan finnas i den fråga då deltagare 
ombads uppge hur ofta de körde för fort i områden där barn vistas kan även ha påverkats av 
en omedveten önskan i form av förnekelse eller felaktig uppfattning kring sitt eget beteende 
eller en medveten önskan om att göra rätt, alltså vad en person borde göra i dessa situationer. 
Social desirability kan därmed ha påverkat validiteten då frågorna kanske inte mäter den 
faktiska hastigheten som deltagare normalt sett håller men i och med att syftet var att studera 
bilförares egna uppfattningar om de aktuella frågorna stärks validiteten som en följd.  

Många av frågorna i enkäten besvarades genom att skatta på en skala vad som ansågs om 
olika alternativen. Vad det är som får en person att välja siffran 6 framför siffran 5 kan vara 
slumpen men det är ändå upp till varje person att göra bedömningen om vilken siffra som bäst 
stämmer överens med vad de anser. Deltagare skattade hur de såg på sig själva om de var 
säkra bilförare, tekniskt körskickliga, om de tyckte om höga hastigheter och vid vilken ålder 
de ansåg att barn kan vistas ensamma i trafiken. Genom de beräkningar som gjordes gällande 
dessa resultat kunde de uteslutas som potentiellt störande variabler vilket gör att validiteten 
stärks.   

Studiens resultat bör vara generaliserbart till personer som faller in i samma kategori som de 
personer som deltog i denna studie gällande ålder, antal år med körkort och som bor i Sverige. 
De aktuella resultaten är dock endast generaliserbara gällande aktuella situationer och det är 
inte möjligt att säga något om hur erfarenhet av barn och erfarenhet av trafik påverkar förares 
uppfattningar och agerande när det gäller bilkörning och hastighetsval i ett större perspektiv. 
Generaliserbarheten hade kunnat ökas med ett större antal deltagare, jämnare fördelning 
mellan de olika mellangruppsvariablerna och mellan män och kvinnor. 
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8 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av de resultat som framkommit i den 
aktuella studien. Kapitlet avslutas med förslag på möjlig fortsatt forskning inom det studerade 
området.  

Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur erfarenhet av barn och erfarenhet av 
trafik inverkar på bilisters uppfattningar om hastigheter i trafikområden där barn vistas. 
Utifrån de frågeställningar med olika ämnesområden som ställdes upp för att undersöka syftet, 
kan ett antal slutsatser dras av resultatet från den genomförda studien.   

• Föräldraskap visade på tendenser när det gällde vilka hastigheter som personer uppgav 
att de normalt sett håller i trafikområden där barn skulle kunna vistas. Föräldrar 
tenderade att uppge lägre hastigheter än icke-föräldrar.  

• Vilken hastighet som personer uppgav att de normalt sett håller när personer syns till 
eller inte i olika trafikområden var beroende av ålder. Yngre uppgav att de höll högre 
hastigheter än äldre.  

• Hur relevanta olika trafikförhållanden var för val av hastighet i områden där barn 
vistas, skattades olika beroende på föräldraskap och ålder.  

• Tendenser fanns gällande hur lämpliga och effektiva olika hastighetssänkande åtgärder 
ansågs vara beroende på föräldraskap och ålder.   

I en del av resultaten kunde endast tendenser ses vilket är viktigt att komma ihåg och ett 
starkare samband vore att föredra. En skev fördelning mellan de grupper som undersöktes 
hindrade möjligheten att jämföra dem vilket innebär att ytterligare försiktighet med 
tolkningen av resultaten är viktig. De sammantagna resultaten av studien tyder dock på att det 
verkar finnas viss skillnad mellan hur erfarenhet av barn och erfarenhet av trafik inverkar på 
uppfattningar om hastigheter i trafikområden där barn vistas.  

Utöver de resultat som visade ha kopplingar till erfarenhet av barn och erfarenhet av trafik 
observerades ett antal faktorer varifrån slutsatser kan dras gällande trafiksäkerhet.  

• Hastighetssänkningar är störst när oskyddade trafikanter befinner sig i områden där 
medelhastigheten uppges vara högst. Den minsta uppgivna hastighetssänkningen görs 
när oskyddade trafikanter befinner sig i områden som har den lägsta uppgivna 
medelhastigheten.  

• Det mest effektiva sättet att få förare att sänka hastigheten överlag var enligt deltagare 
i studien, fler trafikpoliser.  

• Stress ansågs vara den främsta anledningen till att hastighetsbegränsningar överskrids 
i områden där barn vistas.  

Trafiksäkerhet är något som kommer att vara aktuellt så länge människor och fordon samsas 
om utrymmet i trafiken. Barn är extra utsatta i denna miljö och genom att undersöka var 
skillnader finns mellan olika förare och hur de agerar, kan barns säkerhet ökas. Genom att 
rikta information och åtgärder till olika målgrupper bör beteendeförändringar kunna uppnås 
snabbare vilket i sin tur bör leda till ett säkrare trafiksystem.  

8.1 Framtida forskning 
Baserat på de resultat som har framkommit och de slutsatser som dragits i den aktuella 
studien, skulle vidare undersökningar av hur kombinationen av variablerna föräldraskap och 
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ålder inverkar på uppfattningar om hastigheter och säkerhet i trafikområden där barn vistas, 
vara mycket intressanta. Att operationalisera erfarenhet av barn och erfarenhet av trafik på 
andra sätt än genom föräldraskap och ålder skulle också vara av intresse då det kan ge en 
bredare bild av hur dessa faktorer inverkar. Även att undersöka andra variabler såsom 
skillnader mellan män och kvinnor i relation till hastigheter i områden där barn vistas skulle 
vara en möjlig utveckling av området.  

Genom att mäta faktiska hastigheter i trafikområden där barn vistas i relation till de aktuella 
variablerna skulle en bild kunna fås av förares beteende vilket kan jämföras med vad förare 
själva anser är lämpligt. Att studera erfarenhet av barn och erfarenhet av trafik även i relation 
till andra miljöer, utöver områden där barn vistas, skulle vara ett annat möjligt 
forskningsområde som kan ge ytterligare kunskap i eventuella skillnader mellan dessa 
grupper. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Telefonguide till fokusgrupper 

Hej! 

Jag heter Elin Rydén och ringer från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i 
Linköping. Du har anmält dig som intresserad av att vara försöksperson på VTI. Stämmer 
det?  

Jag skulle vilja dubbelkolla så att de uppgifter jag har stämmer, är det okej? 

Är du född xxxx? 

Du har B körkort? 

Du kör mer än 500 mil per år? 

Om inte:  

Okej, vad synd. Då har vi felaktiga uppgifter om dig. Jag ska se till att dina uppgifter ändras 
men då är du tyvärr inte den vi söker till just den här studien.  

Tack så mycket och ha en trevlig dag/kväll.  

Om uppgifterna stämmer: 

Då skulle jag gärna vilja ha några kompletterande uppgifter. 

Har du barn? 

Hur gamla är de? 

Jag ringer för att bjuda in dig till att delta i en fokusgrupp som kommer att ske i Linköping. I 
den här fokusgruppen kommer vi att diskutera hastigheter i olika trafikområden. Det kommer 
att vara mellan 6 och 8 personer som ses för att fika och prata om det här ämnet. För att vara 
med behöver du inte några specifika förkunskaper utan du kommer precis som du är.  

Den här fokusgruppen kommer att genomföras på kvällstid vecka 10 här på VTI och tar högst 
två timmar.  

Är det här något du vill delta i?  

Om ja: 

Äldre + barn  

Måndag 2 mars mellan klockan 17 och 19 

Äldre, ej barn  

Onsdag 4 mars mellan klockan 17 och 19 

Yngre, ej barn 

Torsdag 5 mars mellan klockan 17 och 19 

Har du möjlighet att delta den här tiden? 

Vad roligt!/ Okej men då får jag tacka så mycket i alla fall och ha en bra dag! 

För att kunna sammanställa det som sägs under fokusgruppen kommer jag att spela in det som 
sägs och därför behöver jag ditt godkännande. Så innan fokusgruppen sätter igång kommer du 
att få skriva under ett papper om det. 
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Det här materialet kommer endast att användas för analys och det är bara jag och min kollega 
som kommer att se det. Resultatet kommer bland annat att presenteras i en magisteruppsats.  

Alla som deltar erbjuds en biobiljett som tack hjälpen. 

Jag kommer att skicka ett bekräftelsebrev till dig med påminnelse om tid, plats, 
vägbeskrivning och även min kontaktinformation. Vilken adress vill du att jag skickar det 
brevet till?  

Jag ska säga redan nu att ytterdörren till VTI är låst på kvällstid så när du kommer hit är det 
bara att du väntar utanför så släpper jag in dig.  

Om det är så att du får förhinder och inte kan delta, är det bra om du meddelar det så fort som 
möjligt. Om du har några frågor kan du ringa mig på [telefonnummer].  

Då får jag tacka så mycket och så ses vi den 2/4/5 mars.  
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Bilaga 2 - Inlägg på VTIs intranät 
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Bilaga 3 - Bekräftelsebrev till fokusgrupper  

Hej! 

Tack för att Du vill delta i fokusgruppen om hastigheter i olika trafikområden! 

Du är välkommen till VTI den 11 mars kl. 17.00-19.00. Se gärna till att vara på plats utanför 
VTIs huvudingång några minuter innan fokusgruppen börjar. Ytterdörren till byggnaden är 
låst, men vänta utanför så kommer vi och öppnar. Vägbeskrivning och information om 
parkering finns på brevets baksida. 

För att kunna sammanställa vad som sägs under fokusgruppen kommer den att spelas in och 
innan fokusgruppen börjar kommer du att få skriva under ett papper där du godkänner detta. 
Det inspelade materialet kommer endast att användas under analysen och endast av 
undertecknade.   

Vi bjuder på fika och hoppas på en trevlig pratstund. Som tack för hjälpen kommer du att få 
en biobiljett. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor. (Om du av någon anledning inte kan delta i 
fokusgruppen är det viktigt att du så fort som möjligt meddelar det) 

Just Din medverkan är mycket viktig för oss!  Därför, stort tack på förhand för ditt 
deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Rydén     Linda Renner 

[kontaktuppgifter]    [kontaktuppgifter]
   

Besöksadress  

Olaus Magnus väg 35  

Vägbeskrivning och parkering 

Med bil: 
VTIs kontor ligger 4 kilometer väster om centrum på universitetsområdet Campus Valla. Följ 
skyltar mot Universitetet i Vallarondellen och kör sedan rakt fram i den lilla rondellen som 
kommer efter ca 300 meter. Ta vänster vid infart 2 (skyltat till VTI). VTI är den första 
byggnaden på höger sida. På vänster sida finns en brun byggnad (Restaurang Vallfarten), 
mittemot den finns parkeringsplatser.  

Med buss: 
Från Resecentrum, Linköpings järnvägs- och busstation, ta buss nummer 12 i riktning mot 
Lambohov via Universitetet eller buss nummer 20 i riktning Mjärdevi. Båda linjerna stannar 
vid hållplatsen "VTI". 
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Bilaga 4 - Skriftligt samtycke för fokusgrupper 

 

Ditt deltagande i denna fokusgrupp kommer att spelas in med hjälp av ljud och bild.  

Det material som spelas in kommer endast att användas för analys och ingen obehörig 
kommer att få ta del av materialet. Resultaten kommer bland annat att presenteras i en 
magisteruppsats.  

Om du av någon anledning vill avbryta din medverkan, har du rätt att göra det när som helst 
under fokusgruppens gång. Det material du bidragit med kommer då inte att användas vidare i 
studien.   

 

Härmed godkänner jag inspelning av mitt deltagande i enlighet med ovanstående.  

 

 

_______________________________________ 

Ort och datum 

 

_______________________________________ 

Underskrift 

 

_______________________________________ 

Namnförtydligande  
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Bilaga 5 – Bakgrundsinformation för fokusgrupper 

 
Var vänlig besvara nedanstående frågor. 
 
 
Fråga 1:   Man  Kvinna  
 
 
Fråga 2:  Vilket år är du född?                      
 
 
Fråga 3:  Har du barn? 
 

 Ja  
 

Om ja: 
 
Antal?            
 
Ålder?                           

 
 Nej  

 
 
Fråga 4: Vilket år tog du körkort?                      
 
 
Fråga 5: Ungefär hur många dagar kör du bil per månad?  
 

 0-5  6-10  11-15  16-20  mer än 21 
 
 
Fråga 6: Ungefär hur många mil kör du per år?  
 

 0-500 mil   500-1500 mil  mer än 1500 mil 
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Bilaga 6 – Intervjuguide till fokusgrupper 

(5 min) 17.05-17.10 

Skriftligt samtycke & bakgrundsinformation 

Till varje deltagare när de kommer: 

Här har jag några papper som jag vill att du fyller i innan vi börjar. Det är dels, som jag 
nämnde på telefon, ett papper som du måste skriva under för att godkänna inspelningen av 
fokusgruppen. Jag skulle också vilja ha lite bakgrundsinformation så på det här pappret finns 
lite frågor som jag vill att du svarar på.  

Samla in alla papper.  

(10 min) 17.10-17.20 

Inledning  

Hej!  

Jag vill börja med att hälsa er alla välkomna hit och tacka så mycket för att ni har tagit er tid 
att delta i den här fokusgruppen. Jag heter Elin och det här är Jonas. Jag ska säga redan nu att 
Jonas bara kommer att sitta med och lyssna och ta lite anteckningar. Det gör han för att se till 
att jag inte missar att fråga om något.   

Jag tänkte först gå igenom lite om hur fokusgruppen kommer att gå till och sedan drar vi 
igång diskussionen.  

Som ni informerats om tidigare så handlar den här fokusgruppen om vad ni som bilister tycker 
om val av hastighet i olika områden. Det är alltså hur ni resonerar som är intressant. Jag vill 
ha en så ärlig och tydlig bild som möjligt kring av hur ni ser på det här.   

Det spelar ingen roll vad ni har för åsikt i frågorna, om ni tycker om att köra fort eller sakta. 
Det är er egen bilkörning som är intressant och det är ni ju såklart experter på.  

En fokusgrupp innebär för mig att ett antal personer träffas och diskuterar ett givet ämne. Det 
kommer alltså att bli som ett gruppsamtal men jag vill helst inte ha en aktiv roll i det här 
samtalet.  

Jag kommer börja med några inledande frågor och sedan kommer ni att få lite material i form 
av bilder som ni sinsemellan får diskutera. Kom ihåg att ställa frågor till varandra också. Det 
är era åsikter och tankar som är intressanta. Det behövs inga som helst förkunskaper för att 
vara här och det finns såklart inte heller några svar som är rätt eller fel.  

Målet med fokusgruppen är alltså att allas åsikter kommer fram och det spelar ingen roll om 
era åsikter skiljer sig åt men kom ihåg att det är viktigt att vi har högt i tak, så att alla får 
uttrycka sig fritt.  

Vi kommer att hålla på som längst till klockan sju och jag kommer ha koll på klockan så att vi 
inte drar över på tiden. Innan vi börjar vill jag gärna att ni stänger av era mobiltelefoner om ni 
inte redan gjort det. 

Är det någon som vill fråga något innan vi sätter igång? 

Öppningsfrågor 

Vi tänkte inleda med att ni får ta lite fika. Kaffe finns här men om någon vill ha te så kan vi 
visa var det finns.  

När alla satt sig, ställ fram kaffe och kakor på bordet: 
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Jag tänkte att vi kan gå bordet runt och presentera oss för varandra. Berätta gärna vad ni heter 
och var ni kommer ifrån.   

Som jag sa så heter jag Elin och jag har bott här i Linköping i ungefär fem år men kommer 
ursprungligen ifrån Östersund, uppe i Jämtland.  

Jonas, du kan väl berätta lite om dig? (Han ska ha förberett vad han vill säga.) 

(Om ingen självmant börjar, be personen närmast mig.)  

(Vad gör vi här och varför gör vi det här? – Vi hjälper VTI att undersöka frågan om 
hastighetsval i olika trafikområden inom ramen för vårt examensarbete.)  

Sätt igång inspelning! 

(10 min) 17.20-17.30 

Introduktionsfrågor 

- Vilka typer av sträckor brukar ni köra bil på? 

Uppföljande: Är det motorväg, landsväg eller kanske i stadstrafik? Vistas ni mycket i 
tyngre trafikerade områden? Till jobbet, långresor, endast på helgen? 

Övergångsfrågor 

- Vad tycker ni allmänt om hastighetsgränserna i Sverige? 

Uppföljande: Är de bra, för låga eller för höga? 

Nyckelfrågor 

 (25 min) 17.30-17.55 

Trafikområden & hastighet 

Här är några bilder på olika trafikområden, bra om ni skickar runt dem lite så att alla får se. 
Jag vill poängtera att ni inte försöker låsa er exakt vid just de här bilderna utan försöker tänka 
på den här typen av områden, alltså mer generellt.  

8st: Barn i området, skola, busshållplats, vägarbetsplats, skolskjuts, bostadsområde, varning 
för djur, landsväg (ej utmärkt hållplats) 

Vad tänker ni på när ni ser de här olika trafikområdena? Rangordna dem efter lämplig 
hastighet och motivera varför. (Gör det tillsammans, men ni behöver ej enas. Finns 
klisterlappar som ni kan använda och sätta på bilderna om ni vill.) 

Uppföljande: Håller alla med? Varför tycker ni det? Om ni tänker på områden med 
vägarbeten, landsvägar, skolor etc. mer generellt, skulle ni rangordna annorlunda då? 

1. Hur gör ni själva när ni väljer hastighet? 

Uppföljande: Vad beror valet på? Skyltar, trafik, väglag? Hur ofta tänker man 
medvetet på att man just sänker hastigheten? 

2. Finns det andra områden som ni kommer att tänka på?  

3. Har ni själva några erfarenheter när ni kört i liknande områden som ni vill dela 
med er av?  

 

 

 



 

9 

(15 min) 17.55-18.10 

Barn 

Vi har ju diskuterat lite kring områden där barn vistas och jag skulle vilja att vi håller 
oss kvar vid det ett tag. Vad tänker ni själva på om ni kör i såna områden, alltså där 
barn vistas? Utöver det ni redan nämnt.  

Uppföljande: Brukar ni köra i såna områden? 

1. Vilka hastigheter tycker ni generellt sett är lämpliga i dessa områden?  

Uppföljande: Varför? 

2. Hur beter sig barn i trafiken?  

Uppföljande: Håller alla med? Tror ni att alla är medvetna om det? 

3. Vilka olika risker tycker ni finns i områden som barn vistas i?  

Uppföljande: Vilka risker finns det för er som bilister? 

4. Kan berätta om något ni reagerat på när ni vistats i trafiken när det varit barn i 
närheten? 

Känslor & reaktioner 

(10 min) 18.10-18.20 

Vi har ju pratat en del om olika hastigheter nu. Hur skulle ni beskriva att ni känner er 
när ni kör i olika hastigheter?  

1. Om ni jämför att köra i olika hastigheter (t.ex. 30, 50, 70, 90), upplever ni dem 
olika?  

Uppföljande: Tycker ni t.ex. att det är olika roligt, spännande, farligt, tråkigt och när är 
det? T.ex. att köra 30km/h på en 30 väg jfr med att köra 90 km/h på en 30 väg? 

2. Vad säger ordet fartkänsla er? 

Uppföljande: Har ni hört det? I vilka sammanhang? 

3. Hur reagerar ni när ni kommer till ett område där det är sänkt hastighet?  

Uppföljande: Vad känner ni? Om situationen kräver sänkning av hastighet? Varför? 

4. Hur resonerar ni kring er egen bilkörning och risker?  

Uppföljande: Risker i samband med olika hastigheter?  

5. Hur tänker ni kring hur mycket kontroll ni har beroende på hastigheten?  

Åtgärder 

(15 min) 18.20-18.35 

Här är några bilder på olika sätt att få bilister att sänka hastigheten (lägg papper på bordet): 

8st: fartbula, sicksack, smala passager, hastighetskamera, ”Du kör x”, skolskjutsskylt x2 (ny 
och gammal), blinkande skylt vid busshållplats för skolskjuts 

Vad tycker ni om de här olika åtgärderna? Rangordna efter vilken effekt ni tycker att 
de har! 

Uppföljande: Varför fungerar vissa bättre eller sämre? Hur lång effekt har de? 

1. Vilka andra sätt att få bilister att sänka hatigheten har ni stött på? 
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Uppföljande: Vad tycker ni om dem? 

2. Har ni själva sett alla i trafiken?  

3. Vad händer om man som bilist vänjer sig vid dessa åtgärder?  

Vad tror ni det beror på att bilister ibland håller högre hastigheter än vad som kanske 
är lämpligt eller tillåtet?  

1. Vad tror ni krävs för att få bilister att sänka hastigheten? 

2. Hur kan man få bilister att förstå varför hastigheten är sänkt i vissa områden?  

Uppföljande: Om bilister förstår varför vissa hastighetsgränser är satta, hur tror ni att 
det skulle visa sig i trafiken? 

Kan ni resonera er fram nya sätt som ni tror skulle fungera i trafiken för att informera 
om sänkta hastigheter och varningar osv.  

1. Hur skulle ni vilja bli informerade om att det finns barn i närheten är ni är ute och 
kör? 

2. Kan ni komma på sätt som man skulle kunna informera om hastigheter och risker 
utöver just i trafiken? Hur tycker ni att det tas upp i media? Skulle extra kurser 
tillföra något? Skulle folk vara villiga att gå på såna (betala eller inte)? 

(10 min) 18.35-18.45 

Slutfråga 

- Är det någon som har något som de vill tillägga, kanske något som vi har missat i 
diskussionen eller som ni kommer att tänka på så här i efterhand som ni tycker är 
viktigt om hur ni som bilister ser på hastigheter? Eller som är vikigt när det gäller barn 
i trafiken? 

Avslutning 

Då vill jag avsluta med att återigen tacka er så mycket för att allt ni bidragit med här ikväll. 
Det har varit väldigt intressant att höra alla era åsikter och tankar. Resultaten kommer bland 
annat att presenteras i en magisteruppsats och om ni vill ta del av den får ni gärna skriva upp 
er på den här listan. Om ni kommer på något ni undrar över och vill fråga mig om i efterhand 
så är ni välkomna att maila eller ringa. 

Ge ut biobiljetter och tacka så mycket för att de deltog i fokusgruppen! 

Följdfrågor 

- Varför tror du/ni det? 

- Vad kan det bero på? 

- Hur menar du? 

- Kan du förklara det lite mer? 

- Vad tycker ni andra om det? 

- Kan du/ni ge ett exempel på det? 
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Bilaga 7 - Stimulusmaterial till fokusgrupper 

a) Exempelbild trafikområden 

 

Foto: Elin Rydén 

 

b) Exempelbild åtgärder 

 

Foto: Elin Rydén 
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Bilaga 8 - Följebrev till enkät 

 
Hej! 

Du har blivit utvald att delta i en undersökning om bilisters syn på hastigheter i olika 
trafikområden. Ditt namn och din adress har jag fått från fordonsregistret genom ett 
slumpmässigt urval bland ägare av personbilar. Din medverkan är frivillig och dina svar 
kommer att behandlas konfidentiellt d.v.s. endast projektmedlemmar kommer att ha tillgång 
till svaren på enskilda enkäter.  

Resultatet från undersökningen kommer att presenteras bland annat i en magisteruppsats som 
jag skriver om trafiksäkerhet. För att resultatet ska bli tillförlitligt är det viktigt att så många 
som möjligt deltar, därför betyder just din medverkan mycket! 

Kom ihåg att besvara alla frågor och försök besvara dem så uppriktigt som möjligt. När du 
besvarat enkäten skickar du den till Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, i 
det portofria kuvertet som finns bifogat. 

Om du vill veta mer om undersökningen eller har frågor kring enkäten, kontakta mig gärna.  

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Rydén 

 

[kontaktuppgifter] 
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Bilaga 9 – Enkät 

Inledande frågor 
 
1. Är du man eller kvinna?    Man  Kvinna  
 

2. Vilket år är du född?        

 

3. Vilket år tog du B-körkort?        

 
4. Är du yrkesförare?   Ja  Nej 
 
5. Har du barn?  Ja  Nej  
 

a) Om ja, hur gamla är barnet/barnen?         

 
6. Hur ofta kör du bil i genomsnitt per vecka?  
 

 varje dag   några dagar i veckan  
 

 någon dag i veckan   mer sällan än en gång i veckan 
 
7. Ungefär hur många mil har du kört bil under det senaste året?  
 

 0-500 mil   501-1500 mil  mer än 1500 mil 
 
 
Fråga 8-10: Ringa in den siffra som du tycker motsvarar din uppfattning. 
 
8. Hur säker bilförare tycker du att du är? 

 
1 
Inte alls säker 

2 3 4 5 6 7 
Mycket säker 

 
9. Hur tekniskt körskicklig tycker du att du är som bilförare jämfört med den 
genomsnittlige bilföraren? T.ex. tar skarpa kurvor i höga hastigheter så att körningen känns 
behaglig 
 
1 
Lite 

2 3 4 5 6 7 
Mycket 

 
10. Tycker du om känslan av att köra bil i höga hastigheter (över 90km/h)?  
 
1 
Aldrig 

2 3 4 5 6 7 
Alltid 

 
11. Hur gammal tycker du att man ska vara för att vistas ensam i trafiken, alltså att gå 

och cykla i vägkanten eller på trottoaren?        år 
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Besvara frågorna utifrån hur du resonerar kring bilkörning under dagtid. 
 

Frågor om val av hastighet i olika trafikområden 
 
12. Vilka hastigheter skulle du normalt sett hålla om du kör i dessa situationer? 
 Skriv en hastighet i rutan efter beskrivningen av området. 
 
Du kommer körande runt lunchtid en dag i maj med fint väder, god sikt och kommer till..  

 

a) ett villaområde med smala gator med nylagd asfalt där varje villa 
har en garageinfart och häckar eller staket runt trädgården. Du ser 
inga personer som rör sig i området, varken i trädgårdarna eller på 
gatorna.  
 

 
 

b) ett villaområde med smala gator med nylagd asfalt där varje villa 
har en garageinfart och häckar eller staket runt trädgården. Du ser 
personer som rör sig i området, både i trädgårdarna och på gatorna.  
 
 

 
 

c) en rak landsväg med nylagd asfalt där det finns en busshållplats på 
din högra sida. Du ser inga personer som står och väntar på bussen 
eller som är på väg till busshållplatsen. 
 
 

 

d) en rak landsväg med nylagd asfalt där det finns en busshållplats på 
din högra sida. Du ser några personer som står och väntar på bussen 
och någon som verkar vara på väg till busshållplatsen. 
 
 

 

e) en rak väg med nylagd asfalt inne i stan där det finns en 
busshållplats på din högra sida. Du ser inga personer som står och 
väntar på bussen eller är på väg till busshållplatsen. 
 
 

 

f) en rak väg med nylagd asfalt inne i stan där det finns en 
busshållplats på din högra sida. Du ser några personer som står och 
väntar på bussen och någon som verkar vara på väg till 
busshållplatsen. 
 

 

g) en skola som ligger ungefär 100 meter från den väg du kör på. 
Vägen är rak och asfalten är nylagd. Du ser inga barn i området, 
varken på skolgården eller på vägen. 
 
 

 
 

h) en skola som ligger ungefär 100 meter från den väg du kör på. 
Vägen är rak och asfalten är nylagd. Du ser några barn i området, 
några ute på skolgården och några som cyklar i vägkanten.  
 
 

 
 



 

15 

13. Vilken hastighet tycker du är lämplig i dessa situationer? 
Skriv en hastighet i rutan efter beskrivningen av området. 
 
Du kommer körande runt lunchtid en dag i maj med fint väder och god sikt. Vägen är rak 

med bra väglag och du.. 

 

a) passerar (alltså samma körriktning) en stillastående buss i 
stadstrafik. 
 

 

b) möter (alltså motsatt körriktning) en stillastående buss i 
stadstrafik. 
 

 

c) passerar (alltså samma körriktning) en stillastående buss på 
landsväg. 
 

 

d) möter (alltså motsatt körriktning) en stillastående buss på 
landsväg. 
 

 

e) passerar (alltså samma körriktning) en stillastående 
skolbuss i stadstrafik. 
 

 

f) möter (alltså motsatt körriktning) en stillastående skolbuss 
i stadstrafik. 
 

 

g) passerar (alltså samma körriktning) en stillastående 
skolbuss på en landsväg. 
 

 

h) möter (alltså motsatt körriktning) en stillastående skolbuss 
på en landsväg. 
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14. När du kör i områden där barn vistas (t.ex. vid skolor och villaområden), vilka saker 
påverkar hur fort du kör?   
Sätt ett kryss för varje alternativ från 1-7, där 1= inte alls relevant och 7= mycket relevant  
 
 Inte alls 

relevant 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
relevant 
7 

a) Hur mycket bilar som är 
parkerade i området 
 

       

b) Hur sliten vägen är  
 
 

       

c) Hur många andra fordon det är 
omkring dig 
 

       

d) Vilken bil du kör 
 
 

       

e) Om det snöar, regnar eller är 
dimmigt 
 

       

f) Om det börjar ljusna eller bli 
mörkt ute 
 

       

g) Om det finns vuxna som går eller 
cyklar i närheten 
 

       

h) Om du har passagerare i bilen 
 
 

       

i) Hur rak eller kurvig vägen är 
 
 

       

j) Om det finns barn som går eller 
cyklar i närheten 
 

       

k) Om du känner till området 
 
 

       

l) Hur mycket träd och buskage det 
är området 
 

       

 
Annat: ____________________________________________________________ 
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15.  Hur ofta kör du fortare än vad som är tillåtet i områden där barn vistas (t.ex. vid 
skolor och i villaområden)? 
 
1 
Aldrig 

2 3 4 5 6 7 
Alltid 

 
16. Om du någon gång kör för fort i områden där barn vistas (t.ex. vid skolor och i 
villaområden), vad tror du att det beror på?  
Sätt ett kryss för varje alternativ från 1-7, där 1 = inte alls relevant och 7 = mycket relevant.  
 
 Inte alls 

relevant 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
relevant 
7 

a) Vägens utformning tillåter en högre 
hastighet 
 

       

c) Stress 
 
 

       

d) Inte medveten om 
hastighetsbegränsningen 
 

       

e) Fartblind, alltså att du kör fortare än 
du tror 
 

       

f) Gör en omkörning 
 
 

       

 
Annat: ______________________________________________________________ 

 
Frågor om hastighetssänkande åtgärder 
 
17. Tycker du att hastigheten ska vara lägre vid busshållplatser på landsväg än på 
resten av landsvägen?  
 

 Ja → besvara fråga 18   Nej → besvara fråga 19 
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18. Vilka sätt tycker du är lämpliga för att få bilister att sänka hastigheten vid 
busshållplatser på landsväg?  
Sätt ett kryss för varje alternativ från 1-7, där 1= inte alls lämplig och 7 = mycket lämplig. 
 Inte alls 

lämplig 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
lämplig 
7 

a) Vägbula 
 

       

b) Hastighetskamera 
 

       

c) Vägskylt som visar vilken 
hastighet du kör i 
 

       

d) Varningsskylt som blinkar 
 

       

e) Avsmalning i mitten av 
vägen, en bil i taget passerar 
 

       

f) Sicksack körning mellan 
hinder 

       

 
Annat: ____________________________________________________________ 
 
19. Tycker du att hastigheten ska vara lägre vid busshållplatser i stadstrafik än i resten 
av stadstrafiken? 

 Ja → besvara fråga 20   Nej → besvara fråga 21 
 
20. Vilka sätt tycker du är lämpliga för att få bilister att sänka hastigheten vid 
busshållplatser i stadstrafik?  
Sätt ett kryss för varje alternativ från 1-7, där 1= inte alls lämplig och 7 = mycket lämplig. 
 Inte alls 

lämplig 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
lämplig 
7 

a) Vägbula 
 

       

b) Hastighetskamera 
 

       

c) Vägskylt som visar vilken 
hastighet du kör i 
 

       

d) Varningsskylt som blinkar 
 

       

e) Avsmalning i mitten av 
vägen, en bil i taget passerar 
 

       

f) Sicksack körning mellan 
hinder 

       

 
Annat: ____________________________________________________________ 
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21. Tycker du att hastigheten ska vara lägre förbi skolor som ligger nära vägen än på 
resten av vägsträckan? 
 

 Ja → besvara fråga 22   Nej → besvara fråga 23 
 
22. Vilka sätt tycker du är lämpliga för att få bilister att sänka hastigheten i närheten av 
skolor?  
Sätt ett kryss för varje alternativ från 1-7, där 1= inte alls lämplig och 7 = mycket lämplig. 
 
 Inte alls 

lämplig 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
lämplig 
7 

a) Vägbula 
 

       

b) Hastighetskamera 
 

       

c) Vägskylt som visar vilken 
hastighet du kör i 
 

       

d) Varningsskylt som blinkar 
 

       

e) Avsmalning i mitten av 
vägen, en bil i taget passerar 
 

       

f) Sicksack körning mellan 
hinder 

       

 
Annat: ____________________________________________________________ 
 
23. Tycker du att hastigheten ska vara lägre inne i villaområden med många 
garageinfarter, smala gator, häckar och staket, än i områden runtomkring?  
 

 Ja → besvara fråga 24   Nej → besvara fråga 25 
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 24. Vilka sätt tycker du är lämpliga för få bilister att sänka hastigheten i villaområden?  
Sätt ett kryss för varje alternativ från 1-7, där 1= inte alls lämplig och 7 = mycket lämplig. 
 
 Inte alls 

lämplig 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
lämplig 
7 

a) Vägbula 
 

       

b) Hastighetskamera  
 

       

c) Vägskylt som visar vilken 
hastighet du kör i  
 

       

d) Varningsskyltar som blinkar  
 

       

e) Avsmalning i mitten av 
vägen, en bil i taget passerar 
 

       

f) Sicksack körning mellan 
hinder 
 

       

 
Annat: ____________________________________________________________ 
 
25. Hur effektiva tror du att dessa sätt är för att få bilister att inte köra för fort?  
Sätt ett kryss för varje alternativ från 1-7, där 1 = inte alls effektiv och 7 = mycket effektiv.  
 
 Inte alls 

effektiv 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Mycket 
effektiv 
7 

a) Fler hastighetsskyltar 
 

       

b) Fler farthinder 
 

       

c) Fler trafikpoliser  
 

       

d) Högre böter vid fortkörning 
 

       

g) Mer informationskampanjer 
 

       

h) Krav på att personer som 
förlorat sitt körkort pga. 
fortkörning utbildas mer 

       

 
Annat: ____________________________________________________________ 

 
Tack för att du tog dig tid och besvarade enkäten! 
 



 

21 

Bilaga 10 - Påminnelse om enkät 

 
Hej! 

För ungefär en vecka sedan fick du en enkät om bilisters syn på hastigheter i olika 
trafikområden.  

Om du redan besvarat enkäten och skickat tillbaka den så var vänlig bortse från detta brev. 
Har du däremot inte gjort det är bra om du så fort som möjligt besvarar den och skickar den 
till Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, i det portofria kuvertet som fanns 
bifogat. 

För att resultatet ska bli tillförlitligt är det viktigt att så många som möjligt deltar, därför 
betyder just din medverkan mycket! 

Om du vill veta mer om undersökningen eller har frågor kring enkäten, kontakta mig gärna.  

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Rydén 

 

[kontaktuppgifter]
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