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Abstract 
The overall objective of this report was to examine what affect young 

moped driver’s intentions to drive after drinking alcohol. A further aim 

was to illustrate Swedish adolescent’s attitudes towards alcohol and  traffic 

in general. All results and  analysis are based  on a survey created  by 

Swedish National Road and  Transport Research Institute (VTI). The survey 

was addressed  to high school students and  the analysis consisted  of 

answers from 1 933 students in the age of 15 - 21 years. 

The statistical analysis included  χ
2
-tests as well as an ord inal logistic 

regression model. The results showed that adolescents in general thought it 

was an unacceptable behavior to drink and  drive. However, the extent of 

expected  acceptance level was higher w hen assessing their friend’s 

opinion. What proved  to be most essential for the adolescent’s intentions 

was how likely they considered  it to be that their best friends would  drive 

in the same situation. The results also showed that a person with earlier 

experience of driving a moped with influence of alcohol or drugs has a 

clearly higher intention to drink and  drive again.  

 

  



 

 

  



 

 

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad  som 

påverkar unga mopedförares intentioner till att köra alkoholpåverkade.  

Ytterligare ett syfte var att belysa de generella attityder  till alkohol- och 

trafikrelaterade frågor som finns bland  svenska ungdomar. Samtliga 

resultat och analyser baserades på en enkätundersökning u tförd  av Statens 

väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Enkäten vände sig till 

gymnasieelever och i analyserna behand lades svar från 1 933 elever i 

åldersintervallet 15 – 21 år.  

De statistiska analyserna innefattade χ
2
-test samt en ord inal logistisk 

regressionsmodell. Resultaten visade att ungdomarna generellt såg det 

som oacceptabelt att köra moped  med alkohol i blodet. Dock trodde de inte 

i riktigt lika hög utsträckning att bästa kompisen såg det som oacceptabelt. 

Det som visade sig ha störst påverkan på ungdomarnas intentioner till att 

köra mopedonyktra var hur troligt de ansåg det vara att bästa kompisen 

skulle köra i samma situation. Resultaten visade även att personer som 

tid igare kört påverkade besitter en klart högre intention att åter köra 

mopedonyktra. 

  



 

 

  



 

 

Förord 
Denna uppsats är skriven vid  Institutionen för Datavetenskap (IDA) på 

Linköpings universitet och är en C-uppsats i ämnet statistik. 

Uppdragsgivare har varit Statens väg- och transportforskningsinstitut 

(VTI). 

Vi vill rikta ett särskilt tack till Gunilla Sörensen, vår kontaktperson på 

VTI, som bidragit med ämneskunskaper och varit hjälpsam under arbetets 

gång.  

Vi vill även tacka vår handledare Ann-Charlotte Hallberg, som bidragit 

med betydelsefu lla kunskaper inom statistik samt idéer till uppsatsen. 

Ett tack riktas också till Mattias Petterson för värdefull opponering på vårt 

arbete.  

Rasmus Andersson & Rasmus Mikiver 

Linköping, maj 2012 

  



 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund  ........................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion .......................................................................................... 2 

1.3 Syfte .................................................................................................................... 4 

1.4 Frågeställningar ................................................................................................ 4 

2 Metod  ...................................................................................................................... 5 

2.1 Urval .................................................................................................................. 5 

2.2 Enkätens utformning ....................................................................................... 6 

2.3 Bortfall ............................................................................................................... 7 

2.4 Kodning och redovisning ............................................................................... 8 

2.5 Statistiska metoder ........................................................................................... 8 

2.5.1 Chitvå-test ..................................................................................................... 9 

2.5.2 Ordinal logistisk regression  ..................................................................... 10 

2.5.3 Stegvis valprincip  ...................................................................................... 14 

2.5.4 Statistiska program  .................................................................................... 14 

3 Resultat ................................................................................................................. 15 

3.1 Ungdomarnas bakgrund  ............................................................................... 15 

3.2 Egna erfarenheter ........................................................................................... 18 

3.3 Kunskapsfrågor .............................................................................................. 22 

3.4 Ungdomarnas värderingar ........................................................................... 22 

3.5 Chitvå-test ....................................................................................................... 32 

3.5.1 Ungdomarnas bakgrund  .......................................................................... 32 

3.5.2 Ungdomarnas värderingar  ....................................................................... 35 

3.6 Regressionsmodell ......................................................................................... 36 

4 Diskussion ............................................................................................................ 39 

4.1 Metoddiskussion  ............................................................................................ 39 

4.2 Resultatd iskussion ......................................................................................... 40 



 

 

5 Slutsats .................................................................................................................. 43 

6 Förslag till framtida stud ier  ............................................................................... 44 

7 Referenser ............................................................................................................. 45 

Bilaga A: Enkäten   

Bilaga B: Variabler i stegvis valprincip   

Bilaga C: Facit till kunskapsfrågorna   

 

Tabellförteckning 
Tabell 1: Könsfördelning ...................................................................................................... 15 

Tabell 2: Åldersfördelning ................................................................................................... 15 

Tabell 3: Typ av gymnasieprogram .................................................................................... 15 

Tabell 4: Typ av bostadsort .................................................................................................. 16 

Tabell 5: Upplevd tillgång till kollektivtrafik under kvällar/ nätter  .............................. 16 

Tabell 6: Föräldrarnas högsta utbildningsnivå ................................................................. 17 

Tabell 7: Föräldrarnas födelseland  ...................................................................................... 17 

Tabell 8: Förarbevis ............................................................................................................... 18 

Tabell 9: Hållit sig nykter för att köra hem från fest  ........................................................ 18 

Tabell 10: Sett påverkad  bilförare. ...................................................................................... 18 

Tabell 11: Hindrat eller försökt att hindra påverkad  bilförare. ...................................... 19 

Tabell 12: Skjutsad  i bil av påverkad  förare....................................................................... 19 

Tabell 13: Skjutsad  på moped eller mc av påverkad  förare ............................................ 19 

Tabell 14: Kört bil alkohol- eller drogpåverkad  ................................................................ 20 

Tabell 15: Kört moped eller mc alkohol- eller drogpåverkad . ........................................ 20 

Tabell 16: Går på fest där det dricks alkohol ..................................................................... 20 

Tabell 17: Dricker sig berusad  ............................................................................................. 21 

Tabell 18: Känner någon som drabbats av en alkoholrelaterad  trafikolycka  ............... 21 

Tabell 19: Inställning till dagens rattfyllerigräns .............................................................. 21 

Tabell 20: Resultat på enkätens kunskapsfrågor. .............................................................. 22 

Tabell 21: χ
2
 -test av samband mellan intentionen och förklarande variabler. ............. 33 

Tabell 22: χ
 2
 -test av sambandet mellan intentionen och ungdomarnas attityder, 

normer samt riskbedömning. .............................................................................................. 36 

Tabell 23: Ordinal logistisk regressionsmodell ................................................................. 38 

 

 



 

 

Diagramförteckning 

Diagram 1: Hur troligt eleverna anser det vara att de kör moped från festen  ............. 23 

Diagram 2: Hur troligt eleverna anser det vara att bästa kompisen skulle köra moped 

från festen ............................................................................................................................... 23 

Diagram 3: Hur troligt eleverna anser det vara att de skjutsar sin bästa kompis på 

mopeden. ................................................................................................................................ 24 

Diagram 4: Vad ungdomarna tror att den vuxna person som står dem närmast tycker 

om de kör moped från festen ............................................................................................... 25 

Diagram 5: Vad ungdomarna tror bästa kompisen tycker om de kör mopedonyktra  25 

Diagram 6: Vad ungdomarna själva tycker om de kör moped från festen . .................. 25 

Diagram 7: Huruvida ungdomarna håller med om påståendet att det inte angår 

någon annan om de kör moped från festen . ...................................................................... 26 

Diagram 8: Huruvida ungdomarna håller med om påståendet att det är bekvämt för 

dem att ta sig hem från festen med moped  ....................................................................... 26 

Diagram 9: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de klarar av att köra moped 

efter att ha druckit två starköl ............................................................................................. 27 

Diagram 10: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de blir stoppad av polisen 

om de kör moped från festen ............................................................................................... 27 

Diagram 11: Hur troligt ungdomarna anser det vara att någon skadas i en 

trafikolycka om de kör moped från festen  ........................................................................ 28 

Diagram 12: Hur troligt ungdomarna anser det vara att deras föräldrar får veta att de 

kört moped från festen ......................................................................................................... 28 

Diagram 13: Hur troligt ungdomarna anser det vara att personer de känner ser upp 

till dem om de kör mopedonyktra ...................................................................................... 29 

Diagram 14: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de kör moped från festen om 

de blivit osams med någon och snabbt vill komma därifrån  .......................................... 29 

Diagram 15: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de kör moped från festen om 

de bara behöver köra en kort sträcka på en liten väg ...................................................... 30 

Diagram 16: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de kör moped från festen om 

en kompis har brutit foten och behöver skjuts till sjukhus ............................................. 30 

Diagram 17: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de kör moped från festen om 

en kompis har blivit akut sjuk och behöver skjuts till sjukhus. ...................................... 31 

Diagram 18: Intention att köra mopedonykter  ................................................................. 34 

Diagram 19: Intention att köra mopedonykter ................................................................. 34 

 

 



 

 

 



   1  

 

1 Inledning 
Alkoholpåverkade mopedförare i trafiken är förknippade med höga 

olycksrisker, både vad  gäller dem själva och deras medtrafikanter. 

Förekomsten av onyktra mopedister på våra vägar är därför ett allvarligt 

trafiksäkerhetsproblem. Eftersom det främst är unga trafikan ter som färdas 

med moped är det angeläget att påverka ungdomarna så att risken för att 

de kör mopedonyktra minimeras. 

I detta inledande kapitel redovisas bakgrunden till uppsatsens uppkomst. 

Dessutom förs en problemdiskussion över tid igare stud ier i ämnet. Även 

uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras.  

1.1 Bakgrund 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomförde under 

perioden oktober 2007 till augusti 2008 en enkätundersökning i ämnet 

alkohol i trafiken. Undersökningen genomfördes p å sex gymnasieskolor i 

fyra svenska städer.  

Det övergripande målet med projektet var att u tvärdera hur olika 

utbildningsinsatser påverkar ungdomars attityder till alkohol i trafiken. 

Därför fick gymnasieungdomarna besvara två enkäter . En enkät 

besvarades före medverkandet i ett u tbildningspass och sedan några 

månader senare fick eleverna återigen besvara en liknande enkät. Eleverna 

delades in i grupper efter olika typer av u tbildningspass. En grupp elever 

deltog i ett faktainriktat pass, en annan grupp medverkade i ett 

känsloinriktat pass och en tred je grupp deltog i båda passen. Även en 

referensgrupp med elever som inte deltog i något utbildningspass sattes 

samman. I rapporten Känsla och förnuft skriven av Sörensen, Forward , 

Wallén Warner, Hellstén och Simonsson  (2010) utvärderades de olika 

utbildningsinsatserna genom en jämförelse av svaren mellan de båda 

enkäterna. 

Enkäterna som eleverna fick besvara innehöll fyra hypotetiska scenarion 

där ungdomarna fick ta ställning till en rad  påståenden och möjliga 

ageranden. En situation av särskilt intresse behandlade ungdomarnas 

attityder till att alkoholpåverkade köra moped. Den hypotetiska 
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situationen utspelar sig på en fest där alla druckit alkohol. Respondenterna 

ska då avgöra hur troligt det är att de efter två starköl väljer att köra 

moped hem från festen. Respondenterna skall även göra en bedömning av 

vad  andra och de själva skulle tycka om de körde mopedonyktra.  

Den här uppsatsen har tillkommit i syfte att d jupare analysera de 

enkätfrågor som specifikt berör ungdomarnas inställningar till att köra 

mopedonyktra. Mycket kommer därför att kretsa kring den nyligen 

nämnda hypotetiska situationen. I uppsatsen analyseras endast svaren från 

den enkät eleverna först besvarade. 

1.2 Problemdiskussion 

Mopedister tillhör en utsatt trafikantgrupp och oftast är de, frånsett 

hjälmen, helt oskyddade i trafiken. Det gör frågor rörande den gruppen till 

ett mycket angeläget ämne. 

Under 2010 skadades totalt 153 personer svårt i trafiken i samband med 

mopedkörning. Det innebar en halvering av antalet skadade jämfört med 

föregående år.  Förhoppningsvis kan det vara början på en nedåtgående 

trend  i ett 2000-tal som annars karakteriserats av ett stigande antal svårt 

skadade. I slu tet av 1990-talet låg antalet skadade på liknande nivåer som 

2010 (Trafikverket, 2012-02-13a). Under perioden 2000 till 2010 omkom 

totalt 124 mopedister. Statistiken visar även att nära hälften av de 

omkomna moped isterna under perioden var yn gre än 18 år (Trafikverket, 

2012-02-13b).  

Djupstud ier av de omkomna i trafiken visar tyd ligt att onyktr a 

mopedförare är ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem. Statistiken visar att 

cirka en tred jedel av de omkomna mopedförarna under perioden 2005 – 

2008 var påverkade vid  olyckstillfället, dock var ingen av dessa under 18 år  

(Trafikverket, 2010).  

I en undersökning från 2009 u tförd  på uppdrag av Vägverket tillfrågades 

ungdomar i åldrarna 16 – 24 år om de under de senaste tolv månaderna 

kört moped efter att ha druckit alkohol. Av totalt 950 svarande uppgav 

fyra procent att de hade kört mopedonyktra. Inga skillnader kunde 
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uppvisas mellan könen, och inte heller existerade det några större 

åldersbaserad e skillnader (Broo & Lagerqvist, 2009). 

I en liknande undersökning från mars 2009 ställdes ungefär samma fråga 

till ungdomar i åldrarna 15 – 24 år. Av de 1000 respondenterna uppgav sex 

procent att de kört moped eller motorcykel onyktra någon gång under de 

senaste tolv månaderna. I den undersökningen kunde både köns- och 

åldersbaserade skillnader uppvisas. Åtta procent av killarna hade kört 

berusade och bland  tjejerna var andelen fyra procent. I åldersgruppen      

15 – 19 år hade sju  procent kört onyktra (Vägverket, 2009).  

Ytterligare en jämförbar undersökning genomfördes 2008 i vilken drygt 

femtusen nord iska femtonåringar tillfrågades. Resultaten visade på tyd liga 

skillnader mellan killar och tjejer. Knappa fem procent av de svenska 

killarna uppgav att de kört berusade någon gång under det senaste 

halvåret, motsvarande andel för de svenska tjejerna låg på under en 

procent (Gustafsson & Gregersen, 2011).  

VTI:s enkätundersökning skiljer sig på en viktig punkt gentemot tid igare 

undersökningar i ämnet. Utöver att fråga ungdomarna om de kört moped 

påverkade tid igare ställs även frågor om deras framtida intentioner att 

köra mopedonyktra. Dessutom är VTI:s enkätundersökning väld igt 

omfattande och innehåller mycket information om respondenterna. Det 

som skiljer den här uppsatsen från tid igare stud ier i ämnet är att större 

fokus har lagts på att undersöka de faktorer som påverkar unga 

mopedförares intentioner att köra alkoholpåverkade.  
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1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad  som 

påverkar unga mopedförares intentioner till att alkoholpåverkade ge sig ut 

i trafiken. Av särskilt intresse är de faktorer som har störst påverkan på 

ungdomarnas intentioner. Ytterligare ett syfte är att belysa de generella 

attityderna till alkohol- och trafikrelaterade frågor som finns bland  svenska 

ungdomar.  

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser de generella attityderna bland  svenska gymnasieungdomar u t 

till alkohol och trafiksäkerhet (i synnerhet gällande mopedkörning)? 

 Vad påverkar unga mopedförares intentioner till att alkoholpåverkade 

ge sig u t i trafiken?  

 Påverkansfaktorerna av intresse är: kön, ålder, gymnasieprogram, 

typ av bostadsort, kollektivtrafikmöjligheter, föräldrarnas 

utbildningsnivå, föräldrarnas ursprung, kunskaper om alkohol 

och trafiksäkerhet, tid igare erfarenheter av alkohol och trafik, 

alkoholkonsumtion, attityder, normer och riskbedömning. 
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2 Metod 
I det här kapitlet redovisas hur enkätundersökningen har u tformats. 

Läsaren påminns om att denna uppsats bygger på en enkätundersökning 

utförd  av VTI. Metodavsnittet inleds därför med några sammanfattande 

avsnitt om hur enkäten och urvalsprocessen utformats. I metodkapitlet 

redovisas även de statistiska metoder som nyttjats för uppsatsens analyser. 

2.1 Urval  

Enkäten som ligger till grund  för den här uppsatsen besvarades av 

ungdomar på svenska gymnasieskolor. Att det blev just gymnasieelever 

som tillfrågades berodde på att det sedan tid igare inte fanns så många 

studier som riktat sig mot ungdomar i just de åldrarna. Att enkäten 

besvarades på skolorna i stället för att skickas d irekt hem till ungdom arna 

har sin förklaring i att undersökningen som VTI genomförde framförallt 

syftade till att undersöka effekten av olika utbildningsinsatser. Det var 

därför lämpligast att genomföra enkätundersökningen och 

utbildningsinsatserna på en plats där ungdomarna redan fanns samlade. 

När skolorna valdes var målet att de skulle vara geografiskt spridda och 

ligga i städer som skiljde sig storleksmässigt. Urvalet bestod  av sex 

gymnasieskolor från fyra svenska städer. De fyra orterna som valdes var 

Finspång (Östergötland), Linköping (Östergötland), Strängnäs 

(Södermanland) och Örnsköldsvik (Ångermanland). Urvalet av skolor och 

orter drogs inte slumpmässigt, i stället hade personliga kontakter en 

inverkan på valet av orter.  

Samtliga elever som besvarade enkäten gick vid  tidpunkten i första eller 

andra årskursen på gymnasiet. Totalt ingick sex skolor i undersökningen 

och från varje skola drogs ett kvoturval av klasser. När klasserna valdes 

togs hänsyn till deras sammansättning för att få en jämn fördelning mellan 

de olika u tbildningspassen med avseende på ålder, kön och typ av 

gymnasieprogram.  Eftersom enkätundersökningen genomfördes vid  flera 

olika tillfällen kunde urvalet anpassas efter hand  för att uppnå den 

önskade sammansättningen. Totalt ingick 2 533 elever i urvalet. 
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2.2 Enkätens utformning 

Enkäten som ligger till grund  för den här uppsatsen författades av VTI till 

ett projekt som resu lterade i rapporten Känsla och förnuft (Sörensen et. al, 

2010). Enkäten är den första av det enkätpar som användes i 

undersökningen och innehåller 59 frågor (totalt cirka 100 frågor med alla 

delfrågor inkluderade). I bilaga A presenteras enkäten i sin helhet. 

Enkäten bestod  av fyra delar: en bakgrundsdel, en del som avsåg att mäta 

kunskapsnivån i ämnena alkohol och trafik, en del om respondenternas 

egna erfarenheter av alkohol och trafik. Samt en större del bestående av 

fyra hypotetiska scenarion.  

I bakgrundsdelen ingick bland  annat frågor angående ålder, kön, 

bostadsort och föräld rarnas födelseland . Enkätens kunskapsfrågor syftade 

till att mäta elevernas kunskaper i ämnena alkohol och trafik. Till exempel 

testades huruvida eleverna kände till vilken promillegräns som gäller för 

rattfylleri. Frågorna i enkätdelen som relaterar till respondenternas egna 

erfarenheter handlade till exempel om elevernas alkoholvanor och 

huruvida de kört mopedonyktra.  

Enkätdelen innehållandes de hypotetiska scenariona presenterade ett antal 

situationer för eleverna. Utifrån dessa fick eleverna ta ställning till en rad  

påståenden och möjliga ageranden. Dessa frågor och påståenden 

utformades delvis u tifrån en version av Theory of Planned Behaviour 

(Schifter & Ajzen, 1985). Sörensen et. al (2010) tolkar teorin som att 

”beteendet d irekt [påverkas] av intentionen, som i sin tur påverkas av tre 

faktorer: attityd  till beteendet, den subjektiva normen samt den upplevda 

kontrollen av beteendet”. 
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Av enkätens fyra hypotetiska scenarion är det endast ett som varit av 

intresse för denna uppsats, nämligen det scenario som hand lar om att köra 

moped alkoholpåverkad . I figuren nedan visas scenariot så som det 

presenterades för eleverna. 

 

Efter scenariot fick eleverna till exempel bedöma hur troligt det är att de 

kör moped från festen och hur troligt det är att bästa kompisen skulle köra 

i samma situation. Eleverna får även göra en bedömning av vad  de tror att 

personer i deras närhet skulle tycka om de körde mopedonyktra. 

Bedömningsfrågorna tillhörande de hypotetiska situationerna har 

besvarats på en sjugradig skala där 1 står för Mycket troligt och 7 står för 

Mycket otroligt. I vissa fall gick i stället skalan från Helt acceptabelt till Helt 

oacceptabelt eller från Håller helt med till Tar helt avstånd.  

2.3 Bortfall  

Av de 2 533 elever som ingick i urvalet var det 2 006 som besvarade 

enkäten. I bortfallet ingår de elever som  antingen valt att inte fylla i 

enkäten eller som inte var i skolan den specifika dagen då undersökningen 

genomfördes. Ytterligare några av de 2 006 ifyllda enkäterna faller bort på 

grund av att de ej varit förenliga med det den här uppsatsen syftar till att 

undersöka. Det hand lar till exempel om enkäter där frågorna tillhörande 

mopedsituationen inte alls har besvarats (68). Ytterligare ett antal (5) 

enkäter har plockats bort eftersom de besvarats uppenbart oseriöst. Det rör 

sig till exempel om enkäter som fyllts i med ett systematiskt sicksack-

mönster eller enkäter där flera tyd ligt motsägelsefu lla svar har lämnats.  

Allt som allt har slutligen 1 933 enkäter legat till grund  för denna uppsats 

analyser, vilket ger ett totalt bortfall på 24 procent. Det var obligatoriskt för 

eleverna att fylla i enkäten och detta genomfördes i klassrummen under 

lärarnas tillsyn. Bortfallet har därför kunnat hållas relativt lågt. De partiella 

Tänk dig att du är på fest i en sommarstuga där alla har druckit alkohol. 
Du har moped och har druckit två starköl, men känner dig inte berusad.  
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bortfallen har varierat mellan olika frågor. Det rör sig till exempel om 

elever som missat att fylla i en fråga eller kryssat i två alternativ när 

egentligen bara ett svar efterfrågades. När svaren på frågorna redovisas 

anges hur stort det partiella bortfallet varit.   

2.4 Kodning och redovisning 

Vid flera tillfällen har enkätens svarsalternativ slagits samman innan de 

presenterats i uppsatsen. Det har gjorts för att höja tolkningsbarheten och 

även för att möjliggöra vissa analyser som är beroende av att 

svarsfrekvenserna inte är för låga.  

Till exempel har elevernas gymnasieprogram delats in i två grupper, 

praktiska respektive teoretiska program. De gymnasieprogram som 

räknats som teoretiska är de som anses ställa lite högre kunskapskrav och 

som inte inkluderar en praktikdel i u tbildningen. Till denna kategori 

räknas de natur- och samhällsvetenskapliga programmen samt 

teknikprogrammen. Övriga program räknas som praktiska program. I den 

kategorin ingår till exempel hantverksprogrammen, hotell och restaurang, 

med flera.  

För att kunna undersöka huruvida kunskaper i ämnena alkohol och trafik 

har någon påverkan på intentionen att köra berusad  har en ny 

kunskapsvariabel beräknats. Kunskapsvariabeln beräknas utifrån fyra 

kunskaper: rattfyllerigräns, hur mycket en man respektive en kvinna kan 

dricka innan rattfyllerigränsen överstigs och hur risken att omkomma i 

trafiken påverkas för unga berusade förare. Enkätens övriga 

kunskapsfrågor har inte tagits med då de ej ansetts vara lika relevanta för 

goda kunskaper i ämnet.  

2.5 Statistiska metoder 

För redovisning av enkätsvar används tabeller och d iagram. Övriga 

statistiska metoder som används för att analysera data är χ
2
-test och en 

ord inal logistisk regressionsmodell. 
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2.5.1 Chitvå-test  

Chitvå-testet, hädanefter betecknat χ
2
-test, är ett test som jämför förväntade 

och observerade värden för att testa om den uppställda hypotesen är sann. 

I den här uppsatsen används testet för att undersöka vilka faktorer som har 

ett signifikant samband med ungdomarnas intentioner till att köra  

mopedonyktra. Enkätens fråga ”Hur troligt är det att du kör moped från 

festen?” har ansetts vara ett bra mått på intentionen och svaren på den 

frågan utgör grunden i de tester som genomförs. För att undersöka 

sambanden prövas om svarsfördelningen på frågan skiljer sig åt beroende 

på faktorn som testas. Till exempel testas om det råder några signifikanta 

skillnader i svarsfördelning mellan killar och tjejer. För exemplet blir då de 

uppställda hypoteserna:  

Nollhypotes: Ungdomarnas intentioner till att köra mopedonyktra skiljer sig 

inte mellan könen.  

Mothypotes: Ungdomarnas intentioner till att köra mopedonyktra skiljer sig 

mellan könen. 

Övriga hypoteser ställs upp på liknande vis och för att testa hypoteserna 

används följande beräkningsformel (Körner & Wahlgren, 2007): 

    ∑
       

 
  

där O står för de observerade frekvenserna och E de förväntade 

frekvenserna under antagandet att nollhypotesen är sann. Det värde som 

fås fram, kallat χ
2
-summan, jämförs med ett tabellvärde från χ

2
-

fördelningen. Tabellvärdet beror på vilken signifikansnivå som väljs 

(vanligtvis fem procent) och antalet frihetsgrader. Antalet frihetsgrader fås 

av formeln (Körner et. al, 2007): 

                   

Där r är antalet rader och k är antalet kolumner i frekvenstabellen.  

En framräknad  χ
2
-summa som överstiger sitt tabellvärde innebär att 

nollhypotesen förkastas. Med andra ord  existerar ett statistiskt säkerställt 

samband. För att påvisa testets styrka beräknas ett p -värde. Ett lågt p -
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värde innebär att nollhypotesen förkastas och  ju  lägre p-värde desto 

starkare stöd  för mothypotesen. Den gräns, vid  vilken nollhypotesen 

förkastas, sätts vanligen till ett p -värde på fem procent.  

Då många tester utförs ökar risken för att en nollhypotes felaktigt ska 

förkastas. För att minska risken nyttjas Bonferronis korrektion. Gränsen 

korrigeras då genom att den d ivideras med antalet test som genomförs.  

Ett signifikant χ
2
-test talar om att det finns ett statistiskt säkerställt 

samband, dock säger testet inget om hur detta samband ser u t. Därför har 

uppsatsens χ
2
-test kompletterats med grafisk analys för att bedöma vilken 

egenskap eller inställning som generellt leder till en högre intention att 

köra mopedonykter.  

Problem med få förväntade frekvenser 

För att χ
2
-testet ska fungera korrekt bör två tumregler gällande de 

förväntade frekvenserna vara uppfyllda: 

 Ingen förväntad  frekvens understiger 1 

 Högst 20 procent av de förväntade frekvenserna understiger 5 

Om dessa tumregler inte uppfylls finns två alternativa tillvägagångssätt. 

Det första är att istället använda sig av ett alternativt test. En annan 

möjlighet är att u tföra en sammanslagning av celler för att på så sätt öka de 

förväntade frekvenserna (endast möjligt då svarsalternativen har en 

naturlig ordning). Den sistnämnda metoden har använts i den här 

uppsatsen. Det innebär att de sjugrad iga variabler som testats mot 

intentionen har kodats om till tregradiga genom att låta svarsalternativ  

1 – 3 bilda kategori 1, och svarsalternativ 5 - 7 bilda kategori 3. 

Mittenalternativet som tolkats som ett ”varken eller” -svar hamnar ensam i 

kategori 2.  

2.5.2 Ordinal logistisk regression 

Den ord inala logistiska regressionsmodellen använder sig av ett antal 

förklarande variabler för att skatta sannolikheterna för responsvariabelns 

möjliga utfall. Modellen kan ses som en utvecklad  version av den logistiska 

regressionsmodellen med binär responsvariabel. Ett viktigt tillägg är att i 

den ordnade logistiska modellen tillåts responsvariabeln att anta fler än två 
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värden. Det finns dessutom en naturlig rangordning av de värden som 

responsvariabeln kan anta. Modellen för ord inal logistisk regression är (H. 

Kutner, J. Nachtsheim, Neter, Li, 2005; Hosmer & Lemeshow, 2000):  

        
   (                 )

     (                 )
                  

där   är antalet möjliga värden som responsvariabel Y kan anta. X-

variablerna står för modellens förklarande variabler. Koefficienterna    för 

modellens variabler är desamma för alla   medan    förändras beroende på 

vilket värde på responsvariabeln som modelleras. Modellen resulterar i 

kumulativa sannolikheter från vilka specifikt efterfrågade sannolikheter är 

möjliga att bryta ur.  

I den här uppsatsen kommer modellen att användas för att u tvärdera vilka 

faktorer som har störst påverkan på ungdomarnas intentioner till att köra 

mopedonyktra. Precis som i χ
2
-testen har enkätens fråga ”Hur troligt är det 

att du kör moped från festen?” ansetts mäta intentionen och nyttjas därför 

som responsvariabel. Eftersom modellens responsvariabel har sina värden 

på ord inal skala passar den ord inala logistiska regressionsmodellen bäst 

för den här analysen. 

För att undersöka om modellens ingående variabler är signifikanta, det vill 

säga om det råder ett statistiskt säkerställt samband mellan de specifika 

variablerna och modellens responsvariabel, har Walds χ
2
-test använts 

(Hosmer et. al, 2000):  

          
 ̂ 

  ̂  ̂  
  

Testet bygger på nollhypotesen att variabel   :s koefficient    är lika med 

noll. Ett högt värde på teststatistikan ind ikerar att hypotesen kan förkastas, 

vilket innebär att variabeln är betydelsefu ll. För att bedöma resultatet 

jämförs värdet på teststatistikan med ett värde ur χ
2
-fördelningen med en 

frihetsgrad  och ett p -värde fås fram. Detta p -värde talar om hur stor 

sannolikheten är att den specifika variabeln är ointressant. 
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Signifikansnivån för att acceptera en variabel har valts till ett p -värde på 

fem procent.  

För att underlätta tolkningen av modellens variabler har oddskvoterna för 

de olika faktorerna beräknats. Beräkningarna har gjorts enligt följande 

formel (Hosmer et. al, 2000):      

                

Oddskvoten är ett mått på hur oddset för ett högre värde på 

responsvariabeln förändras då värdet på den förklarande variabeln    ökar 

med en enhet. För den ord inala logistiska regressionen gäller även att 

oddsökningen är proportionell mellan varje värdeökning på den 

förklarande variabeln. Till exempel innebär en oddskvot på två (2), 

tillhörande en förklarande variabel, att risken för ett högre värde på 

responsvariabeln dubbleras för varje ökning av den förklarand e variabelns 

värde.  

Problem med tomma celler 

För att modellen ska fungera korrekt krävs att samtliga matchningar 

mellan responsvariabelns värden och övriga variabler existerar. 

Annorlunda uttryckt får inga celler i korstabellerna mellan respons- och 

någon förklarande variabel vara tomma (Hosmer et. al, 2000). Av den 

anledningen har enkätens sjugrad iga skalor bantats ner till tregradiga. 

Ytterligare en fördel med färre variabelvärden är att tolkningen av 

modellen underlättas. För att ytterligare öka tolknin gsbarheten har vissa 

skalor inverterats på så vis att samtliga variabler har de antagna risk-

attityderna på skalans högsta värde. Det innebär till exempel för modellens 

förklaringsvariabler att kategori 1 motsvarar de svarsalternativ där 

respondenten antingen tar avstånd , anser det som otroligt eller tycker det 

är oacceptabelt. Kategori 2 svarar för frågans mittenalternativ som tolkats 

som ett ”varken eller”-svar. Slu tligen svarar kategori 3 för de tre 

svarsalternativ där respondenten håller med, anser det som troligt eller 

tycker det är acceptabelt. På samma vis har den sjugrad iga 

responsvariabeln kodats om inför modellbyggandet. Då modellen 

presenteras anges även vilka svar som kodats med  skalans högsta värde.   
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Multikollinjäritetsproblem 

Multikollinjäritet är ett problem som uppstår då två eller flera förklarande 

variabler approximativt kan beskrivas som en funktion av andra 

förklarande variabler i modellen. Graden av multikollinjäritet kan  variera 

och så även effekterna på modellen. Förekomsten av multikolinjäritet 

påverkar parameterskattningarna och deras varianser, vilken kan leda till 

felaktiga slutsatser om de olika förklaringsvariablernas påverkan på 

responsvariabeln. För att undersöka om allvarliga 

multikolinjäritetsproblem existerar i modellen har parametrarnas VIF-

värden (Variance Inflation Factor) studerats. VIF-värdena, som ej genereras 

av den logistiska regressionen, hämtas från en vanlig linjär 

regressionsmodell med samma variabler som ingick i den logistiska 

regressionen. Om något VIF-värde överstiger 10 brukar detta ses som ett 

bevis på att allvarlig multikolinjäritet existerar (Kutner et . al, 2005).    

Utvärdera modellen 

Ett populärt mått för att i linjära regressionsmodeller u tvärdera modellen 

är förklaringsgraden (R
2
). Förklaringsgraden mäter hur stor del av 

variansen i responsvariabeln som förklaras av modellen  

(Körner et. al, 2007).  För logistiska regressionsmodeller är det inte möjligt 

att räkna fram förklaringsgraden, i stället används en approximation kallad  

pseudo-R
2
. Det finns en rad  olika pseudo-R

2
, och de flesta ger olika resultat. 

I den här uppsatsen kommer Nagelkerkes R
2
 att användas (Norušis, 2011):    

                
  {

             

        
}

 
 ⁄

               
 

 ⁄
  

I formeln motsvarar L(M
Full

) den fu lla modellens logaritmerade 

likelihoodfunktion (log-likelihood) och L(M
Intercept

) står för log-likelihood  i 

modellen u tan de förklarande variablerna. Nagelkerkes R
2 
antar ett värde 

mellan noll och ett, och tolkas som en vanlig förklaringsgrad .  
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2.5.3 Stegvis valprincip 

Den metod  som använts för att välja u t vilka variabler som skall ingå i 

regressionsmodellen har varit stegvis valprincip (Hosmer et. al, 2000). 

Principen bygger modellen från noll och lägger till variabler steg för steg.  

Stegvis valprincip förklaras i följande steg: 

1. Modell med enbart konstanter anpassas och modellens log-

likelihoodvärde räknas ut. Log-likelihood  är det mått som 

används för att u tvärdera modellen genom att koefficienterna 

väljs så att sannolikheten för de observerade värdena 

maximeras. Samtliga möjliga förklarande variabler prövas och 

variabeln som resu lterar i störst värdeökning på log-

likelioodfunktionen adderas till modellen (under förutsättning 

att den u tvalda variabeln är signifikant för modellen).   

2. Modellens log-likelihoodvärde räknas på nytt u t och den 

variabel av de kvarvarande som resu lterar i den största 

värdeökningen läggs till modellen, återigen under förutsättning 

att variabeln är signifikant för modellen. 

3. Eftersom det är möjligt att den första variabeln som lades till 

modellen inte längre är signifikant då ytterligare en variabel 

lagts till testas detta och eventuellt osignifikanta variabler 

plockas bort från modellen.  

Proceduren fortsätter sedan på samma vis tills alla för modellen 

signifikanta variabler tagits med och samtliga icke-signifikanta lämnats 

utanför modellen.   

2.5.4 Statistiska program 

Tre datorprogram med statistiska funktioner har använts för olika moment 

under arbetets gång. För de statistiska metoderna har främst SAS 9.2 

nyttjats. Även IBM SPSS version 19 har använts för kompletterande 

analyser. För redovisning av d iverse resultat har förklarande d iagram 

skapats med hjälp  av Microsoft Excel 2010. 
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3 Resultat 
I det här kapitlet presenteras de svar som erhållits i enkäten och som 

samtid igt är relevanta för denna uppsats.  

3.1 Ungdomarnas bakgrund 

Först ut att presenteras är elevernas bakgrundsinformation. På de flesta av 

dessa frågor har det partiella bortfallet varit lågt och resu ltaten ger därmed 

en bra bild  av vilka det är som har besvarat enkäten. 

I tabell 1 redovisas könsfördelningen bland  de svarande. Som synes är 

fördelningen mellan killar och tjejer mycket jämn. 

 
Tjejer Killar 

Antal 953 961 

Andel 50 % 50 % 
Tabell 1: Könsfördelning. Bortfall: 1,0 %. 

Tabell 2 visar elevernas åldersfördelning. I tabellen framkommer att över 

hälften av respondenterna är 17 år. Ungefär var fjärde elev är 18 år och 

cirka en tiondel av de svarande är 16 år. Resterande åldrar är mindre 

vanligt förekommande.  

 
15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 

Antal 6 203 1090 485 81 15 2 

Andel 0 % 11 % 58 % 26 % 4 % 1 % 0 % 
Tabell 2: Åldersfördelning. Bortfall: 2,7 %. 

I tabell 3 redovisas vilken typ  av u tbildning som eleverna studerar. Elever 

på praktiska u tbildningar är mer än dubbelt så många som eleverna på 

teoretiska utbildningar.  

 
Praktisk 

utbildning 
Teoretisk 
utbildning 

Antal 1359 574 

Andel 70 % 30 % 
Tabell 3: Typ av gymnasieprogram. Bortfall: 0,0 %. 
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På frågan om ungdomarnas bostadsort har de fem ursprungliga 

alternativen slagits samman till tre. Det är för eleverna boende i stad  eller 

tätort som ingen hänsyn tagits till om de bor centralt eller i ytterområde. I 

de fall där två olika typer av bostadsor ter uppgetts redovisas dessa i 

kategorin Blandat. I tabell 4 sammanfattas resultaten.   

 
Stad Tätort Landsbygd Blandat 

Antal 768 537 568 35 

Andel 40 % 28 % 30 % 2 % 
Tabell 4: Typ av bostadsort. Bortfall: 1,3 %. 

Även på frågan om de upplevda möjligheterna till att åka kollektivtrafik 

under kvällar och nätter har antalet alternativ i efterhand minskats med 

hjälp  av sammanslagning. Det är alternativen Mycket stora och Ganska stora 

som bildat kategorin Stora. Alternativen Ganska små och Mycket små kallas 

kort och gott Små. I de åtta fall där respondenten valt flera alternativ som ej 

kunnat hänföras till någon av kategorierna har dessa kodats som partiellt 

bortfall. Tabell 5 visar svarsfördelningen på frågan.    

 
Stora Varken eller Små Vet ej 

Antal 651 286 870 108 

Andel 34 % 15 % 45 % 6 % 
Tabell 5: Upplevd tillgång till kollektivtrafik under kvällar/nätter.  

Bortfall: 0,9 %. 

I tabell 6 presenteras hur eleverna svarat på frågan om deras föräldrars 

högsta u tbildningsnivå. Resultaten redovisas i tre nybildade kategorier där 

alternativet Grundskola eller motsvarande kallas Förgymnasial utbildning. 

Folkhögskola och  Gymnasieskola eller motsvarande kallas Gymnasial utbildning. 

Universitet eller högskola presenteras i kategorin Eftergymnasial utbildning.  I 

de fall där två alternativ valts har detta tolkats som ett kryss per förälder. I 

de fallen har enbart den högsta utbildningen räknats. Det fanns ett öppet 

svarsalternativ som 50 elever har nyttjat, de vanligaste svaren var olika 

varianter på ”Vet ej” (25), olika yrkesutbildningar (11) och Komvux (4). 

Svar av typen ”Vet ej” samt utbildningar som inte säkert kunnat placeras i 

någon specifik kategori har kodats som partiellt bortfall.  
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Förgymnasial 

utbildning 
Gymnasial 
utbildning 

Eftergymnasial 
utbildning 

Antal 108 850 790 

Andel 6 % 49 % 45 % 
Tabell 6: Föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Bortfall: 10,6 %. 

Tabell 7 visar var elevernas föräldrar är födda. Kategoriseringen Utlandet 

innebär att eleven har två utlandsfödda föräldrar och Blandat betyder att 

den ena föräldern är utlandsfödd. Fler än åtta av tio har svenskfödda 

föräldrar och sammanlagt har 15 procent av eleverna minst en utlandsfödd 

förälder. 

 
Sverige Utlandet Blandat 

Antal 1644 156 129 

Andel 85 % 8 % 7 % 
Tabell 7: Föräldrarnas födelseland. Bortfall: 0,2 %. 

I enkäten frågades även om respondenterna hade någon typ av körkort, 

förarbevis eller körkortstillstånd . För att underlätta analys av data har 

svaren delats in i tre kategorier. I de fall där eleven kryssat flera alternativ 

har dessa sorterats efter den mest kvalificerade förarutbildningen enligt  

följande ordning:  

1. Körkort  Motorcykel- eller personbilskörkort 

 

2. Traktor/ Övningskör Traktorkort eller körkortstillstånd  

 

3. Moped / Skoter  Mopedförarbevis eller annat förarbevis, 

                                                 exempelvis för terrängskoter.
1
                

Bland  de svar som ej fanns med som förtryckta alternativ , u tan i stället 

uppgavs i det öppna alternativet, var förarbevis för snöskoter och 

terrängfordon de klart vanligaste (147 st.). I tabell 8 visas hur svaren 

                                              

 

 

1
 Klassificeringen efter mest kvalificerade förarutbildning hämtad  från Känsla och förnuft (Sörensen 

et. al, 2010). 
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fördelat sig. Tabellen visar att endast en liten andel av de svarande hade 

körkort för bil eller mc. Cirka 20 procent hade traktorkort eller tillstånd  att 

övningsköra. En tred jedel hade förarbevis för moped / skoter och dryga 40 

procent saknade helt någon form av förarbevis.      

 
Körkort Traktor/Övningskör Moped/Skoter Inget 

Antal 59 373 637 825 

Andel 3 % 20 % 34 % 44 % 
Tabell 8: Förarbevis. Bortfall: 2,0 %. 

3.2 Egna erfarenheter 

Ett antal av enkätens frågor behandlade ungdomarnas egna erfarenheter 

av alkohol och trafik. Resultaten från dessa frågor redovisas nedan.  

Tabell 9 visar en sammanställning över hur många av eleverna som under 

de senaste tolv månaderna hållit sig nyktra under en fest för att kunna köra 

moped / mc/ bil hem. Av tabellen framkommer att 38 procent av de 

svarande hållit sig nyktra av denna anledning någon gång under det 

senaste året.  

 
Vid flera 
tillfällen 

Vid ett tillfälle Nej 

Antal 527 162 1149 

Andel 29 % 9 % 63 % 
Tabell 9: Hållit sig nykter för att köra hem från fest. Bortfall: 5,0 %. 

Tabell 10 visar hur många av eleverna som under de senaste tolv 

månaderna sett någon påverkad  bilförare. Sammanlagt är det en tred jedel 

som någon gång under det senaste året sett en påverkad  person köra bil.  

 
Vid flera 
tillfällen 

Vid ett tillfälle Nej 

Antal 192 447 1273 

Andel 10 % 23 % 67 % 
Tabell 10: Sett påverkad bilförare. Bortfall: 1,1 %. 
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I tabell 11 redovisas hur många av eleverna som  under de senaste tolv 

månaderna försökt hindra en påverkad  person från att köra bil. Ungefär 

var fjärde elev svarar att de försökt hindra en påverkad  person från att 

köra och en majoritet av dem har också lyckats.  

 
Försökt och 

lyckats 
Försökt men 
misslyckats 

Inte försökt 

Antal 273 158 1434 

Andel 15 % 9 % 77 % 
Tabell 11: Hindrat eller försökt att hindra påverkad bilförare.  

Bortfall: 3,5 %. 

Tabell 12 visar hur många av ungdomarna som under de senaste tolv 

månaderna blivit skjutsade i bil av en påverkad  förare. Resultaten visar att 

majoriteten av ungdomarna inte har blivit skju tsade. Samtid igt har fler än 

var tionde uppgett att de någon gång under det senaste året blivit 

skjutsade av en påverkad  person. 

 
Vid flera 
tillfällen 

Vid ett tillfälle Nej 

Antal 80 190 1651 

Andel 4 % 10 % 86 % 
Tabell 12: Skjutsad i bil av påverkad förare. Bortfall: 0,6 %. 

Tabell 13 visar hur många av ungdomarna som under det senaste året 

blivit skjutsade på moped eller mc av en påverkad  förare. Majoriteten har 

inte blivit skjutsade av en påverkad  förare och andelen som blivit skjutsade 

uppgår till 16 procent.  

 
Vid flera 
tillfällen 

Vid ett tillfälle Nej 

Antal 105 192 1625 

Andel 6 % 10 % 85 % 
Tabell 13: Skjutsad på moped eller mc av påverkad förare. Bortfall: 0,6 %. 
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Tabell 14 visar hur många av eleverna som uppgett att de själva kört bil 

påverkade de senaste tolv månaderna. Totalt har fyra procent av eleverna 

kört alkohol- eller drogpåverkade någon gång under det senaste året.   

 
Vid flera 
tillfällen 

Vid ett tillfälle Nej 

Antal 34 44 1847 

Andel 2 % 2 % 96 % 
Tabell 14: Kört bil alkohol- eller drogpåverkad. Bortfall: 0,4 %. 

Tabell 15 visar hur många av ungdomarna som under de senaste tolv 

månaderna kört moped/ mc påverkade av alkohol eller droger. 

Sammanlagt har tolv procent av ungdomarna kört moped  eller mc 

påverkade.  

 
Vid flera 
tillfällen 

Vid ett tillfälle Nej 

Antal 85 157 1677 

Andel 4 % 8 % 87 % 
Tabell 15: Kört moped eller mc alkohol- eller drogpåverkad. Bortfall: 0,7 %. 

I tabell 16 redovisas hur ofta ungdomarna går på fest där det dricks 

alkohol. I tabellen har svaren kategoriserats på så vis att alternativen Flera 

gånger per vecka och Någon gång per vecka slagits samman till Veckovis. 

Kategorin Månadsvis har bildats genom en sammanslagning av alternativen 

2-3 gånger per månad och Någon gång per månad. Kategorin Sällan/Aldrig 

består följaktligen av alternativen Mer sällan samt Aldrig. I de fall där 

respondenten kryssat dubbelt inom en nybildad  kategori har svaren tagits 

med, i övriga fall har dubbelsvar räknats som partiellt bortfall.  

 
Veckovis Månadsvis Sällan/Aldrig 

Antal 380 928 594 

Andel 20 % 49 % 31 % 
Tabell 16: Går på fest där det dricks alkohol. Bortfall: 1,6 %. 
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Tabell 17 visar hur ofta ungdomarna dricker alkohol så att de känner sig 

berusade. Samma hopslagningar av svarsalternativen har gjorts som i 

föregående tabell. Nära häften av ungdomarna uppger att de sällan eller 

aldrig dricker sig berusade.  

 
Veckovis Månadsvis Sällan/Aldrig 

Antal 291 769 847 

Andel 15 % 40 % 44 % 
Tabell 17: Dricker sig berusad. Bortfall: 1,3 %. 

Tabell 18 visar hur många av eleverna som känner någon som drabbats av 

en alkoholrelaterad  trafikolycka. Drygt en femtedel av ungdomarna känner 

någon drabbad . 

 
Ja Nej 

Antal 417 1486 

Andel 22 % 78 % 
Tabell 18: Känner någon som drabbats av en alkoholrelaterad 

trafikolycka. Bortfall: 1,6 %. 

I tabell 19 visas hur ungdomarna ställer sig till den nuvarande 

rattfyllerigränsen. Ur tabellen går utläsa att nära hälften av eleverna saknar 

åsikt i frågan. Det är fler som anser att gränsen bör sänkas än vad  det är 

som anser att den bör höjas.  

 
Den bör höjas Den bör sänkas Den bör inte ändras Vet ej/Ingen åsikt 

Antal 149 291 540 924 

Andel 8 % 15 % 28 % 49 % 
Tabell 19: Inställning till dagens rattfyllerigräns. Bortfall: 1,5 %. 
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3.3 Kunskapsfrågor 

I enkäten ingick åtta frågor som avsåg att mäta ungdomarnas kunskaper 

om alkohol och trafik. I tabell 20 nedan redovisas hur frågorna i olika grad  

besvarats korrekt. I genomsnitt besvarades 3,5 korrekt. Frågan med störst 

andel korrekta svar handlade om att unga förare med 0,5 promille alkohol i 

blodet har högre risk än nyktra förare att omkomma i trafiken. 82,7 procent 

av eleverna var medvetna om att detta innebär en riskökning. På 

följdfrågan om hur stor den riskökning är var det endast 0,3 procent (tre 

personer) som svarade inom det godkända intervallet. För de korrekta 

svaren på frågorna, se bilaga C.     

Fråga Rätt Fel Ej svar 

Gräns för rattfylleri? 54 % 37 % 9 % 

Gräns för grovt rattfylleri? 21 % 65 % 13 % 

Andel påverkade av omkomna bilförare? 51 % 44 % 5 % 

Riskökning för unga, berusade bilförare? 83 % 13 % 4 % 

Hur mycket alkohol kan en man dricka och köra? 14 % 72 % 14 % 

Hur mycket alkohol kan en kvinna dricka och köra? 34 % 52 % 15 % 

Alkoholkonsumtion per person och år? 31 % 67 % 2 % 

Mer eller mindre alkoholkonsumtion än för tio år sedan? 67 % 30 % 3 % 

Tabell 20: Resultat på enkätens kunskapsfrågor. 

3.4 Ungdomarnas värderingar 

Som tid igare nämnts innehöll enkäten ett antal hypotetiska scenarion följt 

av d iverse frågor och påståenden. En av dessa situationer hand lade om 

mopedkörning, och är därmed intressant för denna uppsats. Därför är det 

enbart svaren på just det scenariot som  presenteras här nedan. Det scenario 

som ungdomarna fått sätta sig in i presenteras i följande ruta. 

 

Tänk dig att du är på fest i en sommarstuga där alla har druckit alkohol. 
Du har moped och har druckit två starköl, men känner dig inte berusad.  
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I d iagram 1 visas svarsfördelningen över hur troligt eleverna anser det 

vara att de kör moped från festen. Ur d iagrammet går u tläsa att 38 procent 

ser det som mycket otroligt att de skulle köra, samtid igt ser 15 procent av 

eleverna det som ett mycket troligt agerande. När bedömningen i stället 

gäller hur troligt det är att bästa kompisen skulle köra är det något fler som 

ser det som troligt (se d iagram 2).  

 
Diagram 1: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de kör moped från 

festen. Medelvärde: 4,69. Bortfall: 1,0 %. 

 
Diagram 2: Hur troligt ungdomarna anser det vara att bästa kompisen kör 

moped från festen. Medelvärde: 4,27. Bortfall: 1,0 %.  
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I d iagram 3 visas hur troligt eleverna anser det vara att de på moped skulle 

skjutsa sin bästa kompis hem från festen. Mönstret som går att u ttyda från 

d iagrammet är att färre ser det som troligt att de skulle skjutsa kompisen 

jämfört med hur många som såg det som troligt att de själva skulle köra. 

 
Diagram 3: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de skjutsar bästa 

kompisen på mopeden. Medelvärde: 5,08. Bortfall: 1,2 %.    

Samma situation gäller fortfarande med tillägget att eleverna nu även får 

anta att de kört moped från festen. Bedömningarna som ska göras gäller 

hur acceptabelt de tror att personer i deras närhet tycker ett sådant 

agerande är. I d iagram 4 presenteras ungdomarnas bedömningar av vad  

de tror att den vuxna person som står dem närmast skulle tycka. Diagram 

5 visar motsvarande bedömningar av bästa kompisens acceptansnivå . Då 

d iagrammen studeras framkommer att de flesta tror att en nära vuxen ser 

agerandet som helt oacceptabelt. Motsvarande andel som tror att bästa 

kompisen ser agerandet som helt oacceptabelt är knappt hälften så stor.  

I d iagram 6 visas hur acceptabelt ungdomarna själva tycker det hade varit 

om de kört moped från festen. Här är acceptansnivån lägre än vad  

ungdomarna tror den är hos bästa kompisen . Observera att de tre följande 

d iagrammen (4, 5 och 6), till skillnad  från övriga, redovisas med en 

procentaxel uppgåendes till 70 procent. 
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Diagram 4: Vad ungdomarna tror att den vuxna person som står dem närmast 

tycker om de kör moped från festen. Medelvärde: 6,10. Bortfall: 1,0 %.   

 
Diagram 5: Vad ungdomarna tror att bästa kompisen tycker om de kör 

mopedonyktra. Medelvärde: 4,77. Bortfall: 1,2 %.   

 
Diagram 6: Vad ungdomarna själva tycker om de kör moped från festen.  

Medelvärde: 5,16. Bortfall: 1,1 %    
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Diagram 7 visar hur ungdomarna tagit ställning till påståendet att det inte 

angår någon annan om de kör moped från festen. Diagrammet visar på en 

stor spridning av svaren, men det är fler som tar avstånd  än vad  det är som 

håller med.  

 
Diagram 7: Huruvida ungdomarna håller med om påståendet att det inte angår 

någon annan om de kör moped från festen. Medelvärde: 4,61. Bortfall: 2,3 %. 

I d iagram 8 redovisas hur ungdomarna tagit ställning till påståendet att det 

är bekvämt för dem att ta sig hem från festen med moped. Även här är 

spridningen av svaren stor med ungefär lika många som tar avstånd  som 

håller med. Medelvärdet ligger mycket nära mittenalternativet fyra.  

 
Diagram 8: Huruvida ungdomarna håller med om påståendet att det är 

bekvämt för dem att ta sig hem från festen med moped. Medelvärde: 4,14. 

Bortfall: 2,8 %. 
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I d iagram 9 visas hur troligt eleverna anser det vara att de ska klara av att 

köra moped  efter att ha druckit två starköl. Spridningen av svaren är stor, 

dock är det fler som tror att de klarar av att köra moped från festen än vad  

det är som inte tror det. 

 
Diagram 9: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de klarar av att köra 

moped efter att ha druckit två starköl. Medelvärde: 3,58. Bortfall: 2,4 %. 

Generellt ser eleverna det som ganska otroligt att de skulle stoppas av 

polisen om de valde att köra moped från festen (se d iagram 10). Även 

risken att någon skulle skadas som en följd  av att eleven kör berusad  ses 

generellt som ganska liten (se d iagram 11). 

 
Diagram 10: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de blir stoppad av 

polisen om de kör moped från festen. Medelvärde: 4,49. Bortfall: 2,4 %. 
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Diagram 11: Hur troligt ungdomarna anser det vara att någon skadas i en 

trafikolycka om de kör moped från festen. Medelvärde: 4,43. Bortfall: 2,5 %. 

I d iagram 12 visas hur troligt ungdomarna anser det vara att deras 

föräldrar får veta att de kört moped alkoholpåverkade. Återigen är 

sprid ingen av svaren stor och i genomsnitt ser eleverna det som varken 

troligt eller otroligt att deras föräldrar ska få veta att de kört påverkade.    

 
Diagram 12: Hur troligt ungdomarna anser det vara att deras föräldrar får 

veta att de kört moped från festen. Medelvärde: 4,15. Bortfall: 2,4 %.  
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De flesta av ungdomarna ser det som otroligt att personer de känner ser 

upp till dem om de kör moped från festen, detta visas i d iagram 13.  

 
Diagram 13: Hur troligt ungdomarna anser det vara att personer de känner 

ser upp till dem om de kör mopedonyktra. Medelvärde: 5,14. Bortfall: 2,3 %.  

I d iagram 14 till 17 nedan visas elevernas intentioner till att köra då någon 

speciell omständ ighet råder. Till exempel visar d iagram 14 hur troligt 

eleverna anser det vara att de kör från festen om de blivit osams med 

någon och fort vill komma därifrån. I en jämförelse med frågan som 

redovisas i d iagram 1 (intention att köra) är det generella mönstret att 

eleverna ser det som mer troligt att de kör om de blivit osams med någon 

och snabbt vill komma därifrån.  

 
Diagram 14: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de kör moped från 

festen om de blivit osams med någon och snabbt vill komma därifrån. 

Medelvärde: 3,86. Bortfall: 1,7 %. 
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Även då eleverna bara behöver köra en kortare sträcka eller då en kompis 

brutit foten och vill bli skjutsad  till sjukhus resulterar  det i en något högre 

intention att köra. Resultaten på de båda frågorna visas i d iagram 15 och 

16.   

 
Diagram 15: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de kör moped från 

festen om de bara behöver köra en kort sträcka på en liten väg.  

Medelvärde: 3,88. Bortfall: 1,9 %. 

 
Diagram 16: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de kör moped från 

festen om en kompis brutit foten och behöver skjuts till sjukhus.       

Medelvärde: 3,69. Bortfall: 2,2 %. 
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I d iagram 17 visas hur troligt ungdomarna anser det vara att de skulle köra 

från festen under antagandet att en kompis blivit akut sjuk och genast 

behöver skjuts till sjukhus. Av de situationer som ungdomarna fått ta 

ställning till är det under denna speciella omständ ighet som den 

genomsnittliga intentionen till att köra alkoholpåverkad  är som störst. 

 
Diagram 17: Hur troligt ungdomarna anser det vara att de kör moped från 

festen om en kompis blivit akut sjuk och behöver skjuts till sjukhus. 

Medelvärde: 3,31. Bortfall: 2,6 %. 
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3.5 Chitvå-test 

χ
2 
– testen som har utförts redovisas uppdelat i två avsnitt. I det första 

avsnittet redovisas tester av de faktorer som ger en beskrivning av 

ungdomarna och deras tid igare erfarenheter av alkohol och trafik. I det 

andra avsnittet redovisas de tester som gjorts på värderingsvariablerna. 

Alltså variablerna som syftar till att mäta ungdomarnas attityder, normer 

och riskbedömning.  

3.5.1 Ungdomarnas bakgrund 

I tabell 21 redovisas de χ
2 
– test som har gjorts på sambandet mellan 

intentionen att köra mopedonykter och ungdomarnas bakgrunds- samt 

erfarenhetsvariabler. Efter Bonferronis korrektion accepteras samband med 

p-värden mindre än 0,004 som signifikanta. De faktorer som visat sig ha ett 

signifikant samband med intentionen har i tabellen markerats med fet stil. I 

tabellen redovisas även testens resulterande χ
2
-summa samt antalet 

frihetsgrader (fg) som testen baserats på.   

Av tabellen framgår att det finns ett signifikant samband  mellan 

intentionen och huruvida personen kört påverkad  tid igare. För att förstå 

hur sambandet ser ut anges inom parentes vilket svar som ökar  

sannolikheten för en hög intention  och därmed risken för att personen ska 

köra berusad . Det är alltså ungdomar som tid igare kört påverkade som 

besitter en högre risk att åter köra mopedonyktra. Vidare u tläses i tabellen 

att ungdomar som veckovis dricker sig berusade har en högre risk att köra 

mopedonyktra, jämfört med  de som dricker mer sällan . Ungdomar som 

tid igare blivit skjutsade av en påverkad  förare har en signifikant högre 

intention att själva köra påverkade. Killar har generellt högre intentioner 

att köra mopedonyktra. Resultaten visar även att elever på praktiska 

gymnasieprogram generellt besitter en högre intention än elever som läser 

en teoretisk utbildning.  

Det är även av intresse att uppmärksamma de variabler som inte visat sig 

ha någon signifikant påverkan på intentionen. Det har till exempel inte 

påvisats någon signifikant skillnad  i intention mellan de yngre (17 år  eller 

yngre) och äldre (18 år eller äldre) eleverna. Dock ska påpekas att 

åldersspannet i urvalet varit litet då de flesta deltagarna varit antingen 17 
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eller 18 år. Kunskaper om alkohol och trafik visar sig inte heller ha någon 

signifikant effekt på intentionen att köra berusad . Det går alltså inte att 

påvisa att en ökad  kunskap i ämnet skulle minska risken för en ung person 

att köra berusad . 

Det uppvisas inga statistisk säkerställda skillnader i intention baserat på 

elevernas upplevda kollektivtrafikmöjligheter. Inte heller föräldrarnas 

utbildningsnivå, föräldrarnas födelseland , bostadsort eller om eleven 

känner någon som drabbats av en alkoholrelaterad  olycka visar sig ha 

någon signifikant påverkan.  

Tabell 21: χ
2
 -test av samband mellan intentionen och förklarande variabler. 

Det framgår ej av χ
2 
– testen hur de signifikanta sambanden ser ut. För att 

kunna dra de slutsatserna har testen kompletterats med ett antal d iagram. 

Två av dessa visas som exempel för att tyd liggöra hur tolkningarna gjorts. 

  

Jämförande variabel 
χ2 - 

summa 
fg P-värde Bortfall 

Kört moped/mc drog- eller alkoholpåverkad 
(ja) 

264,7 6 < 0,0001 1,7 % 

Hur ofta eleven dricker sig berusad (veckovis) 181,8 12 < 0,0001 2,4 % 
Blivit skjutsad av påverkad förare på 
moped/mc (ja) 

153,8 6 < 0,0001 1,6 % 

Kön (kille) 40,0 6 < 0,0001 2,0 % 
Gymnasieprogram (praktiskt) 35,7 6 < 0,0001 1,0 % 
Upplevd tillgång till kollektivtrafik på 
kvällar/nätter  

23,4 12 0,0246 1,9 % 

Typ av bostadsort  22,3 12 0,0341 2,2 % 
Känner någon som drabbats av alkoholrelaterad 
olycka 

12,0 6 0,0620 2,5 % 

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå 15,9 12 0,1913 10,4 % 
Ålder 6,95 6 0,3251 3,7 % 
Föräldrarnas födelseland 11,3 12 0,5060 1,2 % 
Kunskaper om drog- och trafikrelaterade frågor 20,6 24 0,6642 1,0 % 
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Det som visade sig ha störst samband med intentionen var huruvida 

personen tid igare kört moped / mc påverkad . För att extra tyd ligt visa i 

vilken riktning detta samband går presenteras d iagram 18.  Det framgår 

med önskad  tyd lighet att de som tid igare kört påverkade i betydligt högre 

utsträckning ser det som troligt att de ska köra igen. På motsvarande vis är 

det en stor del av dem som inte tid igare kört som ser det som otroligt att de 

ska köra mopedonyktra i framtiden.  

 
Diagram 18: Intention att köra mopedonykter (1 är mycket troligt och 7 är 

mycket otroligt). Uppdelning på tidigare erfarenheter av att köra påverkad.  

χ
2 
– testen visade även att det fanns skillnader i intention mellan killar och 

tjejer. Det framgår av d iagram 19 att killar i högre u tsträckning ser det som 

troligt att de skulle köra moped från festen. Det är alltså killar som utgör 

en större riskgrupp med generellt högre risk att köra mopedonyktra.  

 
Diagram 19: Intention att köra mopedonykter (1 är mycket troligt och 7 är 

mycket otroligt). Uppdelning på kön.  
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3.5.2 Ungdomarnas värderingar  

I tabell 22 sammanställs de χ
 2 

- test som syftat till att mäta attitydernas, 

normernas respektive riskbedömningarnas påverkan på ungdomarnas 

intentioner till att köra mopedonyktra. Påverkansfaktor ett, två och tre i 

tabellen mäter alla elevernas attityd er till att köra berusade. Faktorerna 

fyra till sju  syftar alla till att mäta subjektiva normer, alltså en form av 

grupptryck. Slutligen svarar faktor åtta och nio för elevernas 

riskbedömning.  

Med hjälp  av Bonferronis korrektion sätts gränsen för att acceptera 

sambanden till 0,006. Av tabell 22 framgår att samtliga testade värderingar 

klarar den gränsen. Det existerar alltså statistiskt säkerställda samband 

mellan hur ungdomarna resonerar på de olika frågorna och intention att 

köra mopedonykter. För att få förståelse för i vilken riktning intentionen 

påverkas anges inom parentes vilken värdering som ökar intentionen, och 

därmed risken att personen i fråga ska köra berusad .  

I tabellen går till exempel utläsa att ungdomar som ser det som acceptabelt 

att alkoholpåverkad  köra moped  också generellt besitter en högre intention 

att faktiskt köra. Vidare besitter även de ungdomar som tror att bästa 

kompisen ser det som acceptabelt en generellt högre intention  att köra 

mopedonykter. Även ungdomarnas bedömning av den egna förmågan att 

köra med alkohol i blodet har en statistiskt säkerställd  effekt på 

intentionen.  
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Tabell 22: χ
 2
 -test av sambandet mellan intentionen och ungdomarnas attityder, 

normer samt riskbedömning. 

3.6 Regressionsmodell 

För syftet att u tvärdera vilka faktorer som har störst påverkan på en ung 

persons intention till att köra mopedonykter har en ord inal logistisk 

regressionsmodell tagits fram. För att finna de mest betydelsefulla 

variablerna att ta med i modellen har en stegvis valprincip använts. Från 

denna har de variabler som i tid igare χ
 2
-test inte visade sig ha något 

signifikant samband med intentionen  uteslutits. Hela listan av variabler  

som ingick visas i bilaga B.    

I tabell 23 presenteras den slutgiltiga modellen för intentionen att köra 

berusad . Att tabellen visar skattningarna för konstant två och tre innebär 

att modellen visar på skillnaden gentemot konstant ett som svarar för en 

låg intention att köra mopedonykter. Inom parentesen anges vilka svar 

som kodats med högst värde och som i det här fallet innebär en större 

riskfaktor. 

För att bedöma i vilken utsträckning de olika förklaringsvariablerna  

påverkar intentionen att köra berusad  observeras kolumnen med de 

redovisade oddskvoterna. I tabellen går till exempel utläsa att risken för en 

hög intention ökar sexdubbelt i takt med hur troligt personen anser det 

Vad eleven anser/tror/tycker om: 
χ

 2-
summa 

fg P-värde Bortfall 

1. hur acceptabelt det är att eleven själv kör 
moped från festen (acceptabelt) 

903,9 12 < 0,0001 1,7 % 

2. det är bekvämt att ta sig hem på det viset 
(håller med) 

616,9 12 < 0,0001 3,4 % 

3. det angår inte någon annan om han/hon kör 
moped påverkad (håller med) 

480,2 12 < 0,0001 2,9 % 

4. hur troligt det är att bästa kompisen kör 
(troligt) 

1 455,8 12 < 0,0001 1,4 % 

5. bästa kompisen skulle tycka (acceptabelt) 702,0 12 < 0,0001 1,7 % 

6. den vuxna som står personen närmast skulle 
tycka (acceptabelt) 

248,7 12 < 0,0001 1,7 % 

7. personer ser upp till eleven om han/hon kör 
(troligt) 

135,4 12 < 0,0001 2,8 % 

8. han/hon klarar av att köra moped från festen 
(troligt) 

383,7 12 < 0,0001 3,0 % 

9. någon skadas p. g. a. att han/hon kör 
(otroligt) 

116,0 12 < 0,0001 3,1 % 
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vara att bästa kompisen skulle köra påverkad  i samma situation. Risken är 

alltså sex gånger högre bland  dem som bedömer det som troligt att 

kompisen skulle köra jämfört med dem som tror att det är varken troligt 

eller otroligt (kategori två). På samma sätt är risken sex gånger högre för 

dem som bedömer det som varken troligt eller otroligt (kategori två) 

jämfört med dem som ser det som otroligt att kompisen skulle köra moped 

från festen.  

Övriga oddskvoter som presenteras i tabell 23 tolkas på samma vis. Det 

innebär till exempel att risken för en  hög intention att köra berusad  nästan 

fyrdubblas om personen tid igare har kört påverkad . Även elever som ser 

det som acceptabelt att köra mopedonykter besitter en klart högre risk att 

faktiskt köra.   

För att u tvärdera hur väl modellen lyckats förklara ungdomarnas 

intentioner observeras i tabell 23 kolumnen för Nagelkerkes R
2
. I tabellen 

redovisas hur Nagelkerkes R
2
 stegvis förbättras då nya variabler adderas 

till modellen (variablerna har tillförts till modellen i den ordning de står i 

tabellen). Den fullständiga modellen har enligt Nagelkerke en 

förklaringsgrad  på 66,3 procent.  
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Koefficient 
Walds 
χ

2
 

P-värde Oddskvot 
Konfidens-

intervall      
(95 %) 

Nagelkerkes 
R

2 

Konstant (2) - 7,1958 558,6 < 0,0001    
 

Konstant (3) - 8,4711 656,2 < 0,0001     

Hur troligt det är att 
kompisen kör (troligt) 

1,8234 474,9 < 0,0001 6,193 5,256 7,296 55,6 % 

Vad personen själv 
tycker om agerandet

 

(acceptabelt) 
0,8746 96,73 < 0,0001 2,398 2,014 2,855 62,8 % 

Kört mopedonykter 
tidigare

 
(ja) 

1,3751 43,62 < 0,0001 3,955 2,630 5,948 64,3 % 

Bekvämt sätt att ta sig 
hem på

 
(håller med) 

0,4501 30,41 < 0,0001 1,568 1,337 1,840 65,7 % 

Angår ingen annan om 
man kör (håller med) 

0,2799 11,37 0,0007 1,323 1,124 1,557 65,9 % 

Hur troligt personen 
anser det vara att 
han/hon klarar av att 
köra (troligt) 

0,2502 8,997 0,0027 1,284 1,091 1,512 66,3 % 

Tabell 23: Ordinal logistisk regressionsmodell. Inom parantes anges de egenskaper/åsikter 

som ökar risken för en hög intention.  

För att undersöka om det i modellen existerar några allvarliga 

multikolinjäritetsproblem, d .v.s. om två eller flera förklarande variabler 

kan beskrivas som en funktion av andra förklarande variabler i modellen, 

har regressionens VIF-värden beräknats. Dessa visade inte på några 

allvarliga multikolinjäritetsproblem.  

Eftersom kön är en intressant variabel och då det visat sig finnas 

signifikanta skillnader i intention mellan killar och tjejer har variabeln lagts 

till modellen. Detta gjordes efter den stegvisa  valprincipen. Det visar sig att 

variabeln kön blir osignifikant och  Nagelkerkes förklaringsgrad  förbättras 

med 0,2 procentenheter.  
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4 Diskussion 
Diskussionskapitlet är uppdelat i två delar. I metodd iskussionen 

d iskuteras utformandet av enkätundersökningen och urvalet. Även de 

statistiska metoder som nyttjats i uppsatsen d iskuteras. I 

resultatd iskussionen förs en d iskussion över intressanta resu ltat från 

uppsatsen. 

4.1 Metoddiskussion 

Vid urvalsprocessen genomfördes inga slumpmässiga urval av de elever 

som deltog i undersökningen. I stället är samtliga deltagande ungdomar 

koncentrerade kring fyra svenska kommuner. Nackdelen med detta 

urvalsförfarande är att stud iens resultat inte är generaliserbart för 

ungdomar från hela landet. Dessutom har de ungdomar som ej studerade 

på gymnasienivå inte haft någon möjlighet att delta i stud ien. Det råder 

därför osäkerhet huruvida urvalet är representativt för ungdomar från hela 

landet. 

Den enkät som användes i undersökningen var omfattande och lång, vilket 

har orsakat en del problem. Det framgår tyd ligt av svarsfrekvenserna att 

flera elever har tröttnat mot slutet av enkäten. Många elever 

kommenterade också att de upplevde enkäten som lång och enformig. 

Risken finns därför att vissa svar påverkats av att ungdomarnas tålamod 

börjat tryta.   

Två frågor i enkäten handlade om huruvida eleverna sett någon påverkad  

förare och om de försökt hindra en påverkad  förare. Ingen av frågorna 

klargör om eleverna sett någon stå i begrepp  att köra, och hur de i så fall 

agerat. Det framgår inte heller huruvida eleverna haft möjligheten att 

hindra den påverkade personen. Dessa påpekanden är viktiga för att 

undvika övertolkning av frågorna.   

Den svarsskala som använts för enkätens situationsfrågor har sina för - och 

nackdelar. Den sjugradiga skalan ger respondenterna en större frihet att 

gradera sina olika åsikter jämfört med om en kortare skala hade använts. 

Samtid igt tycks ungdomarna på de allra flesta frågorna oftast välja skalans 

mittenalternativ eller något av de båda ytteralternativen. Avsaknaden av 
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ett svarsalternativ av typen ”Vet ej” tvingar eleverna till att verkligen ta 

ställning, risken finns dock att osäkra respondenter i stället lå ter bli att 

besvara frågan. 

Det har i vissa fall då uppsatsens analyser genomförts varit tvunget att 

banta ner den sjugradiga skalan. Detta har förstås inneburit ett visst 

informationstapp. Samtid igt har, vilket tid igare konstaterats, eleverna 

oftast valt något av extremalternativen eller skalans mittensvar, varför 

informationstappet inte antas vara allt för problematiskt.   

En nackdel med de χ
2
-test som använts för att testa påverkansfaktorerna är 

att de inte talar om hur de signifikanta sambanden ser ut. Dock har det 

med grafisk analys varit möjligt att d ra rimliga slutsatser om sambandens 

utseende. Därför anses χ
2
-testen kompletterade med grafisk analys ha 

fungerat väl för ändamålet att testa de enskilda påverkansfaktorerna. 

Uppsatsens regressionsmodell resu lterade i en Nagelkerkes 

förklaringsgrad  på 66,3 procent. Ungdomarnas intention förklaras alltså till 

66,3 procent av modellens förklaringsvariabler. Vilket bedöms som 

tillräckligt för att modellen ska förklara ungdomars intention på ett bra 

sätt.   

4.2 Resultatdiskussion 

Elevernas enkätsvar visar att ungdomarna generellt ser det som 

oacceptabelt att köra moped efter att ha druckit alkohol. Något som är värt 

att notera är att de inte i lika stor utsträckning tror att bästa kompisen ser 

det som oacceptabelt. Samma mönster kommer igen då ungdomarna 

uppger att de ser det som något mer troligt att  bästa kompisen ska köra 

mopedonykter jämfört med hur troligt de bedömer det vara att de själva 

ska köra. Detta kan tyckas vara lite motsägelsefullt då bästa kompisen 

troligen också besvarat samma enkät. En möjlig förklaring skulle kunna 

vara att eleverna projektiserar sina egna åsikter på bästa kompisen då de 

inte själva vågar stå för dem. En annan teori är att ungdomarna upplever 

en gruppnorm bland  kompisarna som in te fullt u t överensstämmer med 

hur de verkliga attityderna ser ut. Det kan vara så att ungdomarna 

anpassar attityderna de uttrycker efter vad  de tror förväntas av den grupp 

de tillhör, med andra ord  ett slags grupptryck.  
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Trots att majoriteten av ungdomarna ser det som både oacceptabelt och 

otroligt att de skulle köra mopedonyktra är det ändock en relativt stor 

andel av dem som har kört moped  eller mc påverkade. Resultaten visar att 

tolv procent av ungdomarna kört påverkade vid  minst ett tillfälle under de 

senaste tolv månaderna. I en jämförelse med liknande studier är den 

andelen anmärkningsvärd  hög. Andra undersökningar som har studerats 

kommer i stället fram till att mellan fyra och sex procent av respondenterna 

har kört mopedonyktra. Delar av skillnadern a kan förklaras av 

åldersskillnader i urvalet, till exempel tillfrågades endast 15-åringar i en 

jämförd  stud ie (Gustafsson et. al, 2011). Möjligen har många av 15-

åringarna ännu inte ”hunnit” köra onyktra. 

Två tid igare stud ier (Broo et. al, 2009) och (Vägverket, 2009) har båda 

redovisat sina resu ltat uppdelade på åldersgrupper mer lika den här 

undersökningens population. Broo påvisade i sin stud ie att fem procent av 

ungdomarna i åldersgruppen 16 – 18 år har kört mopedonyktra det senaste 

året. I Vägverkets stud ie visades att sju  procent av ungdomarna i 

åldersgruppen 15 – 19 år hade kört påverkade. Varför resultaten från den 

här stud ien skiljer sig från dessa båda är det svårt att hitta en förklaring till. 

En tänkbar orsak är att urvalet till den enkätundersökning som denna 

uppsats bygger på ej d rogs slumpmässigt. Därför är den här uppsatsens 

resultat inte fullt u t generaliserbart på landet i stort på samma sätt som de 

jämförda stud ierna.  

Generellt ser ungdomarna det inte som särskilt troligt att någon skulle 

skadas om de valde att köra mopedonyktra. Detta antas relatera till det 

faktum att cirka hälften av respondenterna tror att de skulle klara av att 

köra moped  efter att ha druckit två starköl. Inställningarna 

överensstämmer väl med tid igare forskning som visat att unga förare ofta 

undervärderar riskerna i trafiken, samtid igt som de övervärderar den egna 

förmågan (Deery, 1999).  

Ungefär var femte person som besvarat enkäten uppger att de känner 

någon som har drabbats av en alkoholrelaterad  trafikolycka. När d en 

siffran tolkas måste tagas i beaktning att urvalet inte dragits slumpmässigt. 

Resultatet kan därför bli missvisande om till exempel en lärare eller en elev 
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på skolan varit inblandade i en alkoholrelaterad  trafikolycka, efterson det 

då är sannolikt att m ånga på skolan känner den personen.  

Det som har störst påverkan på en ung persons intention till att köra 

mopedonykter är hur troligt personen anser det vara att bästa kompisen 

skulle köra i samma situation. Risken för en hög intention ökar sexdubbelt 

i takt med  hur troligt personen anser det vara att bästa kompisen skulle 

köra. Detta visar tyd ligt att intentionen påverkas av den upplevda 

kompisnormen, vilket tycks tyda på en viss grupptryckseffekt. Det kan 

också vara så, vilket tid igare påpekats, att det egentligen är ungdomarnas 

egna attityder som återspeglas.    

Resultaten visar att det finns signifikanta könskillnader gällande 

intentionen att köra mopedonykter. Vid  närmare granskning av skillnaden 

visar det sig att killar generellt besitter högre intention er, och i slutändan 

faktiska risker, att köra mopedonyktra. Dock är könsskillnaden inte längre 

signifikant då hänsyn tas till ytterligare faktorer. Detta beror på att de 

skillnader mellan killar och tjejer som observerats grundar sig i olikheter 

som kan förklaras av andra faktorer. Resultaten från uppsatsens 

regressionsmodell gör det till ett rimligt antagande att könskillnaden i 

själva verket grundar sig i skillnader baserade på attityd  och upplevd  

norm.   
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5 Slutsats 
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som formulerades i början av 

uppsatsen.  

 Hur ser de generella attityderna bland svenska gymnasieungdomar ut 

till alkohol och trafiksäkerhet (i synnerhet gällande mopedkörning)? 

Den generella attityden bland  ungdomarna är att de ser det som 

oacceptabelt att köra moped alkoholpåverkad . Noterbart är att 

ungdomarna inte i riktigt lika stor utsträckning tror att bästa kompisen  ser 

det som oacceptabelt. Det visar sig också att ungdomarna inte ser det som 

särskilt troligt att personer i deras närhet ser upp till dem om de kör 

alkoholpåverkad e.   

När det gäller uppsatsens hypotetiska situation ser ungdomarna det 

generellt som ganska otroligt att de skulle köra från festen. Samtid igt ser 

ungefär en tred jedel av ungdomarna det som mer troligt än otroligt att de 

skulle köra moped efter att ha dru ckit alkohol.  

 Vad påverkar unga mopedförares intentioner till att 

alkoholpåverkade ge sig ut i trafiken?  

Uppsatsens regressionsmodell visar att det som har störst påverkan på en 

ung persons intention till att köra mopedonykter är hur troligt personen 

anser det vara att bästa kompisen skulle köra i samma situation . Med 

andra ord  är det de ungdomar som tror att  bästa kompisen skulle köra som 

även själva besitter klart högre intentioner att köra mopedonyktra. 

Det framgår även att en person som tid igare kört påverkad , i jämförelse 

med en person som ej tid igare kört, löper fyra gånger högre risk att åter 

köra påverkad . Ytterligare en faktor som enligt modellen har en betydande 

effekt på intentionen är hur acceptabelt personen själv anser det vara att 

köra alkoholpåverkad . Dock tycks ungdomarna generellt lägga större vikt 

vid  hur de upplever kompisnormen än vid  vad  de själva tycker är 

acceptabelt (d . v. s. den egna attityden).  

Ytterligare en faktor som visat sig påverka ungdomarnas intentioner är 

bedömningen av den egna förmågan. Ungdomar som ser det som troligt 
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att de skulle klara av att köra moped alkoholpåverkade besitter generellt 

högre intentioner att faktiskt köra mopedonyktra.   

Resultaten visar att det finns signifikanta intentionsskillnader mellan killar  

och tjejer. När hänsyn tas till fler faktorer minskar dock könskillnadens 

betydelse. Detsamma gäller typ av gymnasieprogram samt hur ofta 

ungdomarna dricker sig berusade. Även de skillnaderna  kan förklaras av 

andra faktorer.  

Det har av resultaten även framkommit en rad  faktorer som inte påverkar 

ungdomarnas intentioner. Till exempel har goda kunskaper om alkohol 

och trafik inte visat sig ha någon signifikant påverkan och kan alltså inte 

sägas minska risken för en ung person att köra mopedonykter. Det fram går 

även att huruvida eleven känner någon som har drabbats av en 

alkoholrelaterad  trafikolycka inte har någon statistiskt säkerställd  

påverkan på intentionen att köra mopedonykter. 

Vidare kan varken föräldrarnas utbildningsnivå eller födelseland  sägas ha 

någon effekt på ungdomarnas intentioner. Detsamma gäller den upplevda 

tillgången till kollektivtrafik samt typ av bostadsort. Det har inte heller 

kunnat påvisas några statistiskt säkerställda åldersskillnader.  

6 Förslag till framtida studier 
Framtida studier i ämnet rekommenderas att bygga på ett urval som antas 

vara representativt för ungdomar från hela landet. Om 

gymnasieungdomar även i framtiden tillhör målgruppen , rekommenderas 

att både skolor och klasser väljs mer slumpmässigt. En möjlig metod  skulle 

kunna vara att d ra kluster av städer, skolor och  slutligen klasser. Om 

möjligt vore det önskvärt att urvalet dessu tom representerade de 

ungdomar som inte studerar på gymnasienivå, men som ändå tillhör 

målgruppen. 
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Bilaga A: Enkäten 
Nedan visas ett exempel på den enkät som användes i undersökningen 

som legat till grund  för denna uppsats.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Bilaga B: Variabler i stegvis valprincip 
I listan nedan redovisas samtliga variabler som ingick i den stegvisa 

valprincipen. 

 

Kön 
Gymnasieprogram 
Förarbevis 
Sett någon köra rattfull 
Blivit skjutsad i bil av påverkad förare 
Blivit skjutsad på moped/mc av påverkad förare 
Kört moped/mc påverkad 
Kört bil påverkad 
Hur ofta eleven går på fest där det dricks alkohol 
Hur ofta eleven dricker sig berusad 
Bedömning av kompisens intention till att köra mopedonykter 
Vad den närmaste vuxna tycker om eleven kör mopedonykter 
Vad bästa kompisen tycker om eleven kör mopedonykter 
Hur acceptabelt eleven själv tycker det är att köra mopedonykter 
Huruvida eleven anser det angår någon annan om denne kör mopedonykter 
Huruvida eleven tycker det är ett bekvämt sätt att ta sig hem på 
Hur troligt eleven bedömer det är att denne klarar av att köra mopedonykter 
Hur troligt eleven bedömer det är att bli stoppad av polisen 
Hur troligt det är att någon skadas i en trafikolycka om eleven kör mopedonykter 
Hur troligt det är att föräldrarna får veta att eleven kört mopedonykter 

 

  



 

 

Bilaga C: Facit till kunskapsfrågorna 
I denna bilaga redovisas de rätta svaren på de kunskapsfrågor som ställdes 

i enkäten. 

10. Vilken promillegräns gäller idag för rattfylleri respektive grovt 

rattfylleri? 

Rätt svar: 0,2 och 1 promille. 

11. Ungefär hur stor andel av bilförarna som omkommer i trafiken  har 

varit påverkade av alkohol och droger? 

Rätt svar: Så väl var 3:e som var 5:e är godkända svar. 

12. Hur påverkas risken för unga bilförare att omkomma i en trafikolycka 

om de kör med 0,5 promille jämfört med om de kör nyktra? 

Rätt svar: Risken ökar med  900 gånger. Vet man att det sker en ökning 

räknas det som ett godkänt svar.  

13. Hur mycket kan en man respektive en kvinna av genomsnittlig vikt 

d ricka u tan att promillegränsen överstiger gränsen för rattfylleri? 

Rätt svar: En flaska lättöl i båda fallen . 

14. Hur många liter alkohol (omräknat till 40-pocentig sprit) d ricks i 

genomsnitt i Sverige varje år per person över 15 år? 

Rätt svar: Båda alternativen 20 – 24 liter och 25 – 29 liter godkänns. 

15. Dricks det mer eller mindre alkohol i genomsnitt per person och år i 

Sverige idag jämfört med för 10 år sedan? 

Rätt svar: Det dricks mer idag.  
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