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Sammanfattning 

Trafikolyckor är ett globalt folkhälsoproblem som leder till svåra ekonomiska konsekvenser 

och psykiskt lidande. Ungdomar mellan 15-24 år och framförallt män är en särskilt utsatt 

grupp av olika anledningar. De har ofta en övertro på sin egen körförmåga, kör ofta över 

hastighetsgränserna och är överrepresenterade i alkoholrelaterade trafikolyckor. Vissa 

socioekonomiska skillnader finns i risken att råka ut för trafikolyckor. Ungdomar med låg 

utbildning samt barn från lägre socioekonomiska grupper, framförallt barn till lantbrukare, är 

överrepresenterade i motorfordonsolyckor.  

Syftet med denna uppsats är att beskriva uppfattningar av trafiksäkerhet, risker i trafiken samt 

den egna omgivningen bland unga, nya eller blivande manliga körkortstagare. 

Frågeställningarna lyder: 

o Hur uppfattar unga män sig själva som bilförare? 

o Vad har unga män för uppfattning av risker i trafiken? 

o Vad har unga män för uppfattning av sin omgivning? 

Åtta enskilda djupgående intervjuer med gymnasieelever mellan 17-18 år, samtliga män, har 

gjorts. Flertalet av dessa är uppväxta i lantbrukarfamilj. Intervjuerna har behandlat frågor om 

den egna körerfarenheten, trafiksäkerhet, risker samt uppfattning av samhället och tillit 

tillandra människor. Resultaten visar att intervjupersonerna uppfattar sig som bättre förare 

jämfört med jämnåriga men något sämre än äldre. Det förekommer skilda uppfattningar om 

vadrisker i trafiken innebär och hur risker skall kunna förebyggas. Vidare finns en generell 

tillit till trafikregler och myndigheter som upprätthåller dessa. Uppfattningar av dagens 

samhälle och känslan av att vara delaktig speglas till viss del av intervjupersonernas egen 

bakgrund som lantbrukarbarn. Generellt har de även en när relation till familj och släkt.  
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1 Inledning 
Inledningsvis beskrivs trafiken som folkhälsoproblem, vilka grupper som är mest utsatta för 
eller benägna att orsaka trafikolyckor samt vad tidigare forskning visar. Vidare beskrivs 
uppsatsens syfte följt av de frågeställningar jag önskar besvara.  

1.1 Bakgrund 

Varje år dödas ca 1,2 miljoner människor i trafiken världen över och mellan 20 och 50 
miljoner skadas eller invalidiseras till följd av trafikolyckor (WHO, 2004). Olyckor i trafiken 
är ett globalt folkhälsoproblem och den största bördan bärs av låg- och medelinkomstländer.  
Trafikolyckor är ett stort folkhälsoproblem även i Sverige. Trots att det har skett en minskning 
av antalet skador i trafiken de senaste årtiondena har siffran för antalet döda legat på över 500 
personer det senaste decenniet (Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, 2005). År 
2003 dödades 529 personer i trafiken i Sverige. Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005 
är barn, ungdomar och yngre vuxna speciellt utsatta för att skadas i trafiken. Bland barn 
mellan 0- 15 år är 60 % av de allvarliga skadorna trafikrelaterade. Bland 15-19- åringar är 
andelen 80 %.  
 
Ur folkhälsosynpunkt men även samhällsekonomiskt leder trafikskadorna till svåra 
konsekvenser (Englund, Gregersen, Hydén, Lövsund & Åberg, 1998). De orsakar lidande i 
form av skador, handikapp och sorg. Trafiken orsakar också oro för vissa grupper. 
Samhällsekonomiskt bidrar olyckorna till direkta kostnader i form av vård och behandling, 
läkemedel och hjälpmedel samt reparation av fordon. De indirekta kostnaderna blir de 
produktionsbortfall på grund av sjukskrivning, pensionering och död hos en arbetsför 
människa. Uppskattningsvis kostar fordonsrelaterade trafikskador ungefär en procent av 
bruttonationalprodukten eller ca 15 miljarder kronor per år. 
 
Vägverket skapade Nollvisionen 1996. Detta är en vision om 0 döda och 0 allvarligt skadade i 
trafiken (Vägverket, 1996). Visionen är till för att göra alla i samhället, myndigheter, företag 
och individer, medvetna om problemet med trafikolyckor och att det är vårt gemensamma 
ansvar att minska dem. Insikten är att det inte är själva olyckan utan skadan av olyckan som är 
problemet och med den insikten kan man hitta en lösning. Med ett säkert vägsystem; 
hastighetsgränser, övervakning och mittbarriärer kan vi förebygga att olyckor sker eller 
minska konsekvensen av olyckor. När en olycka sker ska liv kunna räddas och allvarligare 
skador kunna förebyggas med hjälp av kunnig räddnings- och vårdpersonal. Huvudansvaret 
ligger på myndigheter som formar lagar och företag som tillverkar bilar och utrustning, 
medansvaret ligger på individerna att följa gällande regler. Vid utformning av trafiknätet är 
det viktigt att ta hänsyn till människors beteenden och behov samt identifiera grupper med 
”farliga” beteenden för att förhindra olyckor. 
 
Vissa grupper är som tidigare nämnts mer utsatta än andra när det gäller risken att råka ut för 
en trafikolycka. Barn utgör en utsatt grupp som medpassagerare, fotgängare och cyklister 
(Englund, et.al., 1998). För olyckor med moped, motorcykel och bilar, som bilförare eller 
passagerare, står äldre barn och unga vuxna (13-34 år) för den största delen av 
olycksstatistiken. Både män och kvinnor i åldrarna 18-24 år stod 2003 för 21 % av totala 
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antalet dödade och skadade personbilsförare (SIKA, 2005). Under det senaste decenniet har 
antalet omkomna 18- 24- åringar i trafiken minskat med 61 % mellan åren 1989-1996. En 
bidragande orsak till den gynnsamma utvecklingen kan vara att antalet 18- åriga 
körkortsinnehavare halverats från 1989- 1997.  
 
Körbeteende och olycksinblandning påverkas av olika processer (Gregersen, 1996). Dels 
erfarenhetsuppbyggnad, det vill säga utbildning och träning, dels åldersrelaterade faktorer 
som social påverkan och individuella förutsättningar. Med samma körerfarenhet, ålder och 
antal år med körkort har män 1,45 gånger fler trafikolyckor per körd kilometer än kvinnor. 
Under de två första åren med nytaget körkort är män inblandade i 77 % av alla 
biltrafikolyckor (Engström, Gregersen, Hernetkoski, Keskinen & Nyberg, 2003). Dessa siffror 
gällde för åren 1994-2000. Antalet olyckor bland unga förare minskade ganska snabbt mellan 
åren 1989-1998, troligen på grund av att färre tog körkort samt införandet av 16-årsgräns för 
övningskörning vilket infördes år 1993. Ju yngre körkortstagarna är desto högre är risken att 
råka ut för en olycka. Denna risk minskar dock snabbt under det första året. Unga manliga 
förare i åldern 18-24 år är överrepresenterade i olyckstatistiken från trafikolyckor jämfört med 
unga kvinnor eller äldre, mer erfarna förare, vilket visas i figur 1. År 2003 stod män i åldrarna 
15-24 år för 28 % av det totala antalet svårt skadade män i trafiken (SIKA). Även bland 
dödsolyckor är de unga männen i åldern 15-24 år överrepresenterade. År 2003 var siffran 21 
% av det totala antalet döda män i trafiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Olyckor per miljon kilometer fördelat på kön och ålder år 1999 (Gregersen, 2002). 
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Det finns ett flertal exempel på ålderns påverkan på körbeteende och olycksinblandning. Unga 
manliga förare har generellt sett en övertro på sin egen körförmåga och uppfattar sig som 
bättre än förare i allmänhet när det gäller till exempel att häva sladd på bilen, att reagera 
snabbt och att göra säkra bedömningar (Spolander, 1983). Detta skulle kunna vara några 
förklaringar till deras överrepresentation i olyckor. Flera studier visar att insomningsolyckor 
oftast inträffar nattetid (Englund et.al., 1998). Enligt en amerikansk studie gjord av Williams 
1985, som nämns i Gregersen 1996, ger nattkörning en ökad risk för olyckor i alla åldrar men 
är tydligast bland 16-19-åringar. Ungdomar är även överrepresenterade i alkoholrelaterade 
olyckor (Englund et.al., 1998). Vid kvällstid under veckoslut finner man fler 
alkoholpåverkade förare än vid andra tidpunkter. För alkoholpåverkade ungdomar mellan 18-
24 år är risken för att dödas i trafiken högre än för äldre alkoholpåverkade förare. Unga förare 
är överrepresenterade även vid olyckor orsakade av för höga farter (Engström et.al., 2003). De 
kör över gällande hastighetsgränser oftare än äldre förare både på kurviga vägar och vid torrt 
väglag. Vid vått väglag har man inte funnit några skillnader mellan vare sig ålder eller kön. 
De unga männen är överrepresenterade vid olyckor där den höga farten har varit orsak. 
Ytterligare orsaker till olyckor och skador bland ungdomar kan vara trötthet samt 
ickeanvändning av bilbälte. 
 
Även livsstil och socioekonomisk bakgrund är åldersrelaterade faktorer som påverkar 
körbeteende och olyckinblandning. En studie av tyska 18-24- åringar utförd av Schultze 
(1990) visar att olika livsstilar leder till olika benägenhet för risken att råka ut för 
trafikolycka. I studiens högriskgrupp gillar alla att köra bil, gärna bara för nöjes skull och 
mycket av körningen utförs under natten. I dessa grupper kör de fler kilometer per år jämfört 
med andra grupper i studien.  Högriskgrupperna dricker även mycket alkohol. Cirka 70-80 % 
i högriskgrupperna är män och ofta har de maskulina yrken såsom byggnadsarbetare och 
metallarbetare. Likaså har de ofta en ganska låg utbildningsnivå.  
 
I en studie av Berg (1994) beskrivs skillnader i ungdomars livsstil och körbeteende mellan 
grupper med låg respektive hög risk att råka ut för olyckor. I högriskgrupperna dominerar 
unga män kraftigt medan unga kvinnor dominerar i lågriskgrupperna. I högriskgrupperna kör 
man emotionellt, kör snabbt, tycker man kör bättre än andra, retar upp sig på andra trafikanter 
och använder bilen som ett nöjesredskap. Dessa faktorer återfinns inte i lågriskgrupperna utan 
där tar man det försiktigare, är lugnare och använder bilen mest som ett transportmedel. Berg 
(1994) beskriver även skillnader i gruppernas livssituation, moral, intressen, stil och ideologi 
för att få en djupare insikt i hur unga förare tänker kring sin livsstil. Högriskgrupperna till 
skillnad från lågriskgrupperna har få drömmar inför framtiden, överträder ofta sin moralgräns 
och har mycket åsikter om samhället men få idéer om vad som kan göras. 
 
Murray (1998) utförde en studie för att se om det existerar samband mellan ungdomars risk 
för inblandning i trafikolyckor och deras hemförhållanden, utbildningsnivå och betyg. Studien 
visade att hemförhållanden inte skiljde sig nämnvärt mellan kontroll- och studiegruppen. En 
något högre överrepresentation av förare från lägre socioekonomisk status kunde utrönas vid 
motorcykelolyckor bland män. Skiljde sig gjorde däremot betyg och utbildningsnivå. Alla 
manliga bilförare som varit involverade i trafikolyckor hade avgångsbetyg från grundskolan 
som var lägre än genomsnittsbetygen. Likaså var de som ej fortsatt att läsa på gymnasium 
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efter grundskolan och de som hade tvåårigt gymnasium överrepresenterade i olycksgruppen. 
Deras överrepresentativitet kan inte förklaras av att de hade fler körda kilometrar än 
kontrollgruppen då detta inte var fallet. 
 
Hasselberg, Laflamme & Ringbäck Weitoft (2001) undersökte om det fanns socioekonomiska 
skillnader i vägtrafikskador bland svenska barn och ungdomar samt om det i så fall skiljer sig 
mellan trafikkategorier och kön. Barn mellan 0-15 år undersöktes för 5 olika 
trafikskadekategorier under en 8-årsperiod, och delades upp i 7 socioekonomiska grupper 
beroende på föräldrarnas sysselsättning. Barn till mellan- och högre tjänstemän fick utgöra en 
referensgrupp. Resultatet visade att barn till egenföretagare och framförallt lantbrukare hade 
en betydligt högre risk än referensgruppen att råka ut för moped-, mc- och bilolyckor. De 
socioekonomiska skillnaderna var tydligare bland motortrafikskador än bland cyklister och 
fotgängare. I samtliga motorfordonskategorier var risken högre för barn från de lägre 
socioekonomiska grupperna. Skillnader i skador mellan de socioekonomiska grupperna fanns 
bland båda könen men de största skillnaderna fanns bland pojkarna.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mot denna bakgrund är syftet med uppsatsen att beskriva uppfattningar av trafiksäkerhet, 
risker i trafiken och den egna omgivningen bland unga, nya eller blivande manliga 
körkortstagare. Med den egna omgivningen menas här samhället och andra människor. De 
frågeställningar jag önskar besvara är: 
 

o Hur uppfattar unga män sig själva som bilförare? 
o Vad har unga män för uppfattning av risker i trafiken? 
o Vad har unga män för uppfattning av sin omgivning?  
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen består av tre olika teorier. Den första är en riskteori som 
beskriver att trafikanter anpassar sitt beteende till de rådande omständigheterna så att de 
upplever att risken är noll. Vidare valdes en beteendeteori som förklarar att personer handlar 
utifrån olika tolkningar av omgivningen. Slutligen beskrivs en modell av individers 
utveckling som en funktion av samspelet mellan individ och miljö.   

2.1 Nollriskteorin 

Nollriskteorin som utvecklades av Näätänen och Summala under 1970- talet innebär att förare 
anpassar sitt beteende till de rådande omständigheterna och upplever därmed ingen risk 
(Näätänen & Summala, 1976). Teorin bygger på olika studier av människors beteenden och 
val gällande trafiksäkerhet. Om människor upplevde fara skulle inte så många ta körkort eller 
välja att spendera mycket tid på vägarna. De skulle även välja lokaltrafik i större utsträckning 
än personbil och motorcykel. Hastigheter, vårdslös körning och avslappnad körning som 
närmar sig sömnstadiet är beteende som inte visar några tecken på människors upplevda risk i 
trafiken. Ej heller visar valet av fordon några tecken på upplevelse av risk då människor väljer 
fordon efter utseende, prestanda och komfort framför säkerhet, med vissa undantag. 
Anledningen enligt Näätänen och Summala (1976) är att människor känner sig säkra i alla 
fall. Orsaken till att förarutbildningar, information och kampanjer har misslyckats är förares 
brist på motivation, vilket bottnar i en icke- upplevd risk för att en olycka ska ske. Utbildning 
av förare och förbättring av vägar kan leda till att förare känner sig säkrare och upplever 
mindre risk vilket leder till högre hastigheter, fler omkörningar, minskade 
säkerhetsmarginaler och minskad nivå av försiktighet.  
 

 
Figur 2  Nollriskteorin. Faktorer som påverkar förares beteende och beslutsfattande. Fritt 
efter Näätänen och Summala (1976).  
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Modellen schematiserar de viktigaste faktorerna som påverkar förares beslutsfattande och 
faktiska beteende samt faktorernas inbördes förhållande (se figur 2). En trafiksituation 
(stimulus) skapar en förväntan om hur situationen kommer att utvecklas. Föraren handlar efter 
vilka motiv som finns för resan, vilket i sin tur påverkar stimulus och uppfattning 
(perception). En viss selektion av stimulus sker beroende på dess relevans för föraren. 
Exempelvis uppfattas subjektivt viktigare skyltar tydligare än andra. En hungrig förare 
tenderar att uppmärksamma restaurangskyltar mer än andra skyltar.  
 
När en förare är högst motiverad till att köra om ett annat fordon finns en tendens att 
underskatta svårigheterna och farorna med omkörningen. Den viktigaste länken mellan motiv 
och beslut går via önskad handling. Hur stark den önskade handlingen är bestäms av vilka 
motiv som finns och hur starka motiven är. När en stressad förare tvingas sakta ned bakom ett 
annat fordon finns en starkare önskan om att köra om än om föraren inte är stressad.  
 
De förväntningar som finns i en given trafiksituation är baserade på tidigare erfarenheter. En 
typ av förväntning är när en förare åker på en kurvig väg där det aldrig tidigare har kommit en 
mötande bil. Föraren tror, och beter sig, som om det vore omöjligt att möta en annan bil där, 
och upplever därför ingen risk.  
 
En övervakare av upplevd risk för att råka ut för en olycka eller för att bli stannad av polisen 
aktiveras under vissa omständigheter vilket påverkar förarens vakenhet. Övervakaren 
aktiveras och genererar olika grad av upplevd risk eller rädsla beroende på tidigare 
erfarenheter och förväntningar på den aktuella situationen. Styrkan på riskövervakaren beror 
på den upplevda risken att skadas eller dö till följd av en olycka, eller risken att skada någon 
medpassagerare eller få skador på bilen. 
 
De beslut som tas beror på typ och styrka av den önskade handlingen samt styrkan av den 
upplevda risken vilket beror på förväntningar av den önskade handlingen. Vidare beror beslut 
på hur nöjd man är med att inte genomföra någon handling alls samt den ansträngning som 
behövs för att genomföra den önskade handlingen. Om den önskade handlingen inte innebär 
någon upplevd risk kommer föraren att genomföra handlingen. Men om motiven är tillräckligt 
starka kan föraren i vissa situationer ändå genomgöra handlingen trots en viss grad av upplevd 
risk. 
 
Teorin säger att förare tillfredsställer sina motiv och önskade handlingar så länge de inte 
upplever en risk med beteendet. Om en viss grad av risk upplevs tenderar föraren att eliminera 
upplevelsen genom vissa handlingar. Om exempelvis farten är en bidragande orsak till 
upplevelse av risk kommer föraren att sänka farten. Denne tenderar också att undvika 
situationer som framkallar upplevelsen av risk eller rädsla. Tröskelvärdet för upplevd risk är 
oftast för hög vilket leder till beslut och beteenden med låga säkerhetsmarginaler. Förare 
upplever alltså ingen risk i många trafiksituationer där det finns en stor möjlighet till att 
olyckor kan ske. Grundtankarna angående faktorernas betydelse för beteende kan givetvis inte 
generaliseras till att gälla alla människor. Det finns många undantag. 
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2.2 Theory of planned behaviour 

The theory of planned behaviour (TPB) förklarar att människors beteende är en funktion av 
avsikterna med en viss handling (Ajzen, 1991). En persons avsikt eller intention att utföra en 
viss handling baseras på personens attityd till beteendet, den subjektiva normen och den 
upplevda kontrollen av beteendet.  

 
Figur 3 Theory of planned behaviour. Fritt efter Ajzen (1991) 
 
Attityder är de positiva eller negativa värderingarna av att utföra en viss handling. Attityden 
påverkas av föreställningar om vilken effekt handlingen kommer att få. En person kan ha flera 
olika föreställningar om ett visst beteende men det är bara ett fåtal föreställningar som har 
betydelse i en aktuell situation. En handling utförs om man tror att resultatet kommer att ge ett 
positivt utfall.  
 
Den subjektiva normen är uppfattningen av andras krav på att utföra en handling eller ej. Den 
bestäms av det totala antalet föreställningar om normen, det vill säga summan av vad man 
anser att viktiga personer i omgivningen förväntar sig, alltså den norm som råder i en viss 
grupp eller hos vissa viktiga personer (t.ex. föräldrar, kompisar, lärare, chef). Dessa 
föreställningar tillsammans med den egna viljan att foga sig efter normen bestämmer den 
subjektiva normen i en given situation.  
 
Den upplevda kontrollen är uppfattningen av den egna förmågan att kunna hantera en viss 
situation. Föreställningar av kontroll är de tidigare erfarenheter som finns och de resurser och 
möjligheter man upplever finns till att genomföra en viss handling. Dessa föreställningar 
påverkar den upplevda kontrollen. Det finns ett direkt och indirekt samband mellan upplevd 
kontroll och beteende. Den som tror på sin förmåga kommer också oftare att klara av vissa 
situationer än den som inte tror på sin förmåga.  
 
Avsikterna med en viss handling är alltså ett resultat av de attityder, normer och den upplevda 
risk som finns i en given situation. Dessa faktorer ligger till grund för det bestämda beteendet 
för situationen. I en trafiksituation skulle det kunna innebära en benägenhet för olika 
överträdelser, exempelvis fortkörning. Om antagandet att hög hastighet leder till någonting 
positivt, exempelvis att komma fram till destinationen snabbare, samt att vissa betydelsefulla 

Beteende Avsikt Subjektiv
norm 

Upplevd 
kontroll 

Attityd 
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personer accepterar överträdelsen och skulle göra samma sak, tillsammans med upplevelsen 
av att kunna kontrollera hög fart kommer benägenheten för att köra för fort att öka.  

2.3 Utvecklingsekologi 

Detta är en utvecklingsekologisk teori, utvecklad av Urie Bronfenbrenner under 1970-talet 
(Andersson, 1986). Utvecklingsekologi innebär att individer bildar ett system med 
omgivningen och utvecklingen är ett resultat av interaktionen däremellan (Bronfenbrenner, 
1979). Utveckling här innebär de psykologiska processernas innehåll, det individer uppfattar, 
önskar, tänker eller lär och hur detta förändras i interaktion med miljön. Interaktionsprocessen 
skapas genom att människan är aktiv till sin natur och skapar därför sin egen miljö i någon 
mening. Men även miljön är aktiv och föränderlig vilket leder till att människa och miljö 
successivt anpassas till varandra. De miljöer eller system som människor upplever är mikro-, 
meso-, exo- samt makrosystem.  
 

 
Figur 4 Ekologiska perspektivet. Interaktionen mellan de miljöer som påverkar människors 
utveckling. Fritt efter Andersson (1986).  
 
Mikrosystemet 
Den närmiljö som individer möter kallar Bronfenbrenner (1979) för mikrosystem. Familj, 
grannar, dagis, skola, kompisar och arbetsplats är komponenter som ingår i mikrosystemet. 
Aktiviteter, roller och sociala relationer utvecklas i denna miljö. Individer utvecklas genom att 
iaktta och vara engagerade i aktiviteter tillsammans med andra, vilket skapar sociala 
relationer. Roller är de aktiviteter och relationer som förväntas av individer.  
 
Mesosystemet 
Varje enskild närmiljö är inte det väsentligaste att studera för att förstå individers utveckling. 
Det viktiga är att förstå hur olika närmiljöer relaterar till varandra, det är dessa relationer som 
Bronfenbrenner (1979) kallar mesosystem. Det som händer i hemmet påverkar situationen i 
skolan och/eller på arbetsplatsen likväl som att arbetssituationen kan prägla de relationer man 
bygger upp i familjen. Effekterna av relationer mellan närmiljöer kan givetvis få negativa 
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eller positiva konsekvenser för individer beroende på hur de samverkar. Exempelvis kan 
skolan och hemmets olika grad av samarbete ha betydelse för ett barns utveckling.  Ju mer 
olika närmiljöer stödjer och kompletterar varandra gällande aktiviteter, sociala relationer och 
roller desto större betydelse har det för individers utveckling. 
 
Exosystemet 
Exosystemet omfattar samhällsinstitutioner, relationer och faktorer utanför individens 
närmiljö. Det som skiljer exosystemet från de två tidigare nämnda är att individen inte aktivt 
ingår som medlem och kan därför inte direkt påverka eller påverkas av förhållandena mellan 
relationer i exosystemet. Individen kan dock indirekt påverka eller påverkas genom att 
exosystemet har betydelse för de närmiljöer individen ingår i. Föräldrars arbetsplats är något 
som barn inte direkt är involverade i men som indirekt kan påverka barnet genom de 
förhållanden som föräldern utsätts för på arbetet. Stress, övertidsarbete, uppsägning eller 
befordran är faktorer som kan inverka på barnet via föräldern. 
 
Makrosystemet 
Makrosystemet utgörs av de ideologiska, politiska, ekonomiska och historiska värderingar 
som finns inom en viss kultur. Förhållanden på denna nivå har också betydelse för individers 
utveckling. Politiska beslut, allmänna värderingar och könsrollsmönster genomsyrar olika 
verksamheter och förhållanden som individer möter i vardagen.  
 
Det utvecklingsekologiska perspektivet kan vara användbart för att kunna förstå människors 
handlingar och beteenden i olika trafiksituationer eller deras uppfattningar av risk. Att 
utvecklas som förare sker via interaktionen mellan trafikanter men beror även på den kunskap 
man bär med sig hemifrån, de värderingar som finns i samhället och hur 
trafiksäkerhetssystemet är uppbyggt där man bor, vilket kan vara ett resultat av landets 
ekonomi och politik.   

3 Metod och genomförande 

3.1 Kvalitativ forskningsansats 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg vars användbarhet beror på vilka frågor som 
ställs (Kvale, 1997). Skillnaden mellan kvalité och kvantitet är i stora drag att kvalitet syftar 
på art och beskaffenheten hos något medan kvantitet syftar på mängd och storlek. Enligt 
Larsson (1986) används kvalitativa metoder när forskaren vill karaktärisera och gestalta 
något. Datamaterialet kan bestå av bland annat observationer, intervjuer och texter samt en 
kombination av dessa. Larsson (1986) poängterar att det viktiga inte är att välja den bästa 
metoden i allmänhet utan den metod som lämpar sig bäst för forskningssyftet. Bryman (1997) 
menar att kvalitativ forskning innebär att beskriva och analysera kulturen eller beteendet hos 
människor och grupper och att se världen ur de intervjuades synvinkel. Patel & Davidsson 
(2003) framhåller att genom kvalitativa undersökningar kan oftast generella slutsatser inte 
dras om hur ofta en företeelse förekommer eller hur vanlig en företeelse är. Däremot kan 
insamlade data generaliseras i relation till snarlika situationer eller kontexter..  
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3.2 Fenomenografi 

Fenomenografin grundar sig i den inlärningspsykologiska forskningen på 1970- talet vid 
pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet (Alexandersson, 1994). Målet för 
forskarna var att försöka förstå skillnader och likheter i människors sätt att uppfatta 
verkligheten. Metoden syftar till att beskriva variationen i människors uppfattningar av olika 
fenomen och olika sätt att uppfatta omvärlden, inte enbart uppräknande av uppfattningar 
(Alexandersson, 1994; Larsson, 1986). Det som är intressant inom fenomenografin är inte 
fakta som kan observeras utifrån, utan hur dessa fakta uppfattas, hur de ter sig för olika 
människor (Larsson, 1986). Med andra ord att finna vad som sägs i det som sägs. Det grundar 
sig i kunskapen om att alla människor inte uppfattar omvärlden på samma sätt, utan att det 
finns variationer.  
 
En åtskillnad görs mellan begreppen uppfattning av och uppfattning om något (Uljens, 1989). 
Uppfattning av något syftar till människors grundläggande förståelse, medan uppfattning om 
något handlar om medveten reflektion förenat med en värdering. Det sker även en distinktion 
mellan begreppen åsikt och uppfattning av då åsikt bygger på medvetna ställningstaganden 
och värderingar. I fenomenografisk forskning är det människors uppfattning av något som är 
intressant.  
 
En kritisk punkt inom fenomenografin liksom i andra kvalitativa forskningsmetoder är frågan 
om validiteten, det vill säga, huruvida man lyckas mäta det man avser att mäta 
(Alexandersson, 1994). Hur kan forskaren vara säker på att intervjupersonerna tänker på 
samma företeelse då de beskriver sin uppfattning om något? För att närma sig ett svar på 
frågan blir vad och hur aspekterna av en uppfattning centrala. När en människa uppfattar, så 
uppfattar hon alltid i förhållande till något. Detta ”något” är vad- aspekten inom 
fenomenografin och är förutsättningen för hur- aspekten. Det måste finnas en uppfattning om 
vad något är innan man kan diskutera om hur detta något är beskaffat.  
 
Den metodiska arbetsgången varierar beroende på vad som studeras (Alexandersson, 1994; 
Uljens, 1989). Men det finns vissa gemensamma drag i fenomenografisk metod, vilket här 
enbart beskrivs i korthet; Den företeelse man vill studera väljs ut och avgränsas, de individer 
eller grupper vars uppfattningar man är intresserad av väljs ut för intervju eller observation, de 
bandinspelade intervjuerna skrivs ut, analys och tolkning sker av det utskrivna materialet 
vilket resulterar i beskrivande av kategorier. 
 

3.3 Urval 

Denna uppsats består av åtta enskilda djupgående intervjuer med gymnasieelever mellan 17-
18 år, samtliga män. Samtliga intervjupersoner går i utbildning till att bli lantbrukare. Sex av 
de åtta intervjuade kommer från familjer som driver lantbruk. Två av de intervjuade innehar 
körkort, samtliga började övningsköra vid 16 år och kör bil flera gånger i veckan. 
Intervjupersonerna rekryterades via en lärare för årskurs 2 och 3 vid en gymnasieskola i en 
svensk stad med mer än 100 000 invånare. Läraren i sin tur kontaktades med hjälp av en 
forskningsassistent vid Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI). Intervjupersonerna 
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informerades om syftet med intervjun och fick själva boka in tid för när de hade tid att ställa 
upp.  

3.4  Intervju 

Innan intervjun informerades respektive intervjuperson återigen om syftet med uppsatsen, de 
frågeteman som skulle komma att tas upp samt att de förblir anonyma genom hela arbetet, 
från transkribering till den färdiga uppsatsen. Intervjuerna ägde rum i ett grupprum på den 
skola där eleverna går, dels för att de som inte hade körkort inte skulle behöva ordna med 
skjuts, men även för att intervjuerna skulle genomföras på en plats där eleverna känner sig 
trygga. Varje intervju tog ca 30 minuter. Jag betonade innan intervjun att intervjupersonernas 
egna uppfattningar är det intressanta och att det inte finns några svar som kan bedömas som 
rätt eller fel. Intervjun bandades för att kunna lyssna obehindrat. Ingen av intervjupersonerna 
hade något emot bandinspelning och verkade inte enligt min uppfattning tycka detta var 
jobbigt utan pratade obehindrat. Intervjun bestod av en generell intervjuguide (se bilaga 1). En 
sådan halvstrukturerad intervjuguide används då man vet vilka ämnen intervjun ska beröra 
men då man vill ha möjlighet att förändra ordningsföljden och formen under intervjun 
beroende på intervjupersonens svar (Kvale, 1997). Intervjuguiden består av 5 teman vilka de 
intervjuade fick ta del av innan intervjun; 
 
1) intervjupersonens körkortsbakgrund  
2) den egna förarstilen och egna erfarenheter av trafiken 
3) uppfattning av trafiksäkerhet och regler 
4) tillit till andra 
5) uppfattning av samhället 
 
Som ovan intervjuare hade jag förberett en ”fusklapp” med uppföljningsfrågor som jag 
använde för att kunna uppmuntra intervjupersonen att fortsätta prata. Uppföljningsfrågor kan 
bestå av frågor som varför/varför inte…?, vill du beskriva det…?, hur menar du då…? De kan 
även bestå av enbart nickande, ett instämmande ”mm” eller tystnad. Innan intervjuerna hade 
jag förväntat mig att ungdomar i de intervjuades ålder skulle vara fåordiga och svåra att 
intervjua. Men de flesta pratade på obehindrat och diskuterade kring de frågor och följdfrågor 
jag ställde. Samtliga intervjuer har skrivits ut ordagrant utifrån bandupptagningarna och 
inkluderar talspråk, pauseringar och felsägningar. Vid två av intervjuerna var ljudkvalitén 
dålig på bandet varför dessa två intervjuer inte blev ordagrant utskrivna.  

3.5 Analys 

Redan under intervjun görs tolkningar och analyser från både intervjupersonen och 
intervjuaren (Kvale, 1997). Den första tolkningen görs av intervjupersonen själv med hjälp av 
frågorna och sina egna funderingar på svaret. Genom att prata och berätta kan 
intervjupersonen se nya samband i sin livsvärld som tolkas. Intervjuaren tolkar sedan 
meningen i det intervjupersonen berättar och sänder det vidare till intervjupersonen genom 
exempelvis uppföljningsfrågor. Att uppmärksamma variationer och likheter i de olika 
intervjupersonernas beskrivningar handlar enligt Larsson (1986) om; ”att komma under ytan - 
att finna det som är underförstått! För att finna det underförstådda gäller det att sätta sig in, 
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att leva med intervjupersonens resonemang och så pendla över till att se svaret på distans – 
tänka över vilka antaganden som kan finnas bakom ett resonemang”. (s.37) 
 
Efter att ha skrivit ut samtliga intervjuer har jag använt Alexanderssons (1994) fyra faser för 
bearbetning och analys. I den första fasen har jag läst igenom intervjuutsagorna för att bekanta 
mig med dem och skapa ett helhetsintryck. Därefter, i den andra fasen, har jag 
uppmärksammat likheter och variationer i utsagorna. Detta har gjorts genom att stryka under 
olika ordval i utsagorna, antecknat dessa i marginalen utan att döpa om dem till liknande 
uttryck. Vidare har jag klippt ut samtliga svar för att lättare kunna se likheter och variationer i 
utsagorna genom att lägga dem bredvid varandra och pussla fram och tillbaka tills jag, i den 
tredje fasen, kunnat skapa beskrivningskategorier av utsagorna. Dessa beskrivningskategorier 
ska skilja sig åt från varandra, det vill säga, två kategorier får inte vara likartade. Vissa 
beskrivningskategorier resulterade i ett antal subkategorier beroende på antal variationer i 
utsagorna. I den fjärde fasen har jag samordnat beskrivningskategorierna i ett gemensamt 
utfallsrum. Detta presenteras i en helt ny text under resultatdelen i denna uppsats. 
Beskrivningskategorierna redovisas genom en kort sammanfattning följt av utvalda citat som 
bäst illustrerar de kategorier jag funnit. I beskrivningarna av intervjupersonernas 
uppfattningar används deras egna ordval i den mån det går, för att hålla texten så nära empirin 
som möjligt. I några citat har jag gjort om vissa ord från talspråk till skriftspråk för att 
förenkla texten för läsaren. Vissa av intervjupersonerna hade väldigt tydliga dialekter, med 
prepositioner som lätt kan feltolkas av personer som inte talar samma dialekt. Dessa 
prepositioner har jag gjort om till rikssvenska. På motsvarande sätt har jag döpt om namn på 
städer eller områden för att skydda intervjupersonernas identitet.  
 
Det bör poängteras att fenomenografin inte ser till uppfattningar i relation till individen, utan 
det är själva uppfattningen som är den viktiga (Alexandersson, 1994). Detta innebär att varje 
enskild individs utsaga kan hamna i olika beskrivningskategorier beroende på uppfattningen. 
När uppfattningen lyfts från individen och går in i en kollektiv del kallas detta för 
dekontextualisering.  I och med detta kan uppfattningarna bli användbara i andra sammanhang 
än i det som studeras.  
 

3.6 Kvalitetskriterier 

Vid belysandet av kvalitetskriterier i en kvalitativ undersökning brukar begreppen validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet redogöras (Alexandersson, 1994). Validitet handlar om 
huruvida forskaren studerar det som avses att studera; Hur kan forskaren säkerställa att 
intervjupersonerna besvarar samma fråga eller tänker på samma sak när de ombeds att 
beskriva sin uppfattning av ett fenomen? Reliabilitet är frågan om resultatens trovärdighet; 
Reflekterar de erhållna beskrivningskategorierna intervjupersonernas uppfattningar eller är de 
enbart konstruerade av forskaren själv? Generaliserbarhet rör sig om hur pass generella 
uppfattningarna är; Kan samma beskrivningar gälla många olika uppfattningar? 
 
Gällande denna uppsats validitet har frågorna konstruerats så att de ska söka efter 
intervjupersonernas uppfattningar snarare än värderande åsikter. Genom den 
halvstrukturerade intervjuguiden har de intervjuade haft möjlighet att prata fritt och mina 
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följdfrågor har varierat beroende på varje intervjupersons uttalanden, vilket resulterar i att 
svaren har fått olika djup. För att säkerställa att beskrivningskategorierna överensstämmer 
med verkligheten finns citat presenterade. En medbedömare har funnits med i den senare 
delen av analysen som ett stöd i skapandet av beskrivningskategorier samt för att granska att 
kategorierna stämmer med utsagorna i intervjuerna.  
 
Valet av intervjupersoner i denna uppsats syftar inte till att vara representativt för hur 
ungdomar generellt ”ser ut”. Av den anledningen finns ingen avsikt att generalisera de 
beskrivna uppfattningarna på ungdomar överlag. Däremot kan mönster urskiljas av vad som 
bäst beskriver ett visst fenomen.  
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4 Redovisning av empiriskt material 
Detta kapitel presenterar sammanställningen av uppfattningar i beskrivningskategorier. Varje 
kategori beskrivs i löpande text följt av ett eller flera citat. Citaten syftar till att illustrera de 
utsagor som bäst beskriver kategorin. Citaten är markerade med förkortningar. I står för 
intervjuaren, EK anger att föraren ej har körkort, K att föraren har körkort. Siffran efter 
förkortningen anger den slumpmässiga siffra som tilldelats intervjupersonen. Analysen av 
intervjuerna resulterade i 17 beskrivningskategorier vilka delades upp i 17 subkategorier. 
Beskrivningskategorierna sammanfattas i 6 metakategorier. Tabell 1 sammanfattar 
uppdelningen i meta- och beskrivningskategorier. 
 
Tabell 1: Metakategorier och beskrivningskategorier som utgör det gemensamma 
utfallsrummet av det empiriska materialet. 
 
Metakategorier Beskrivningskategorier 
    
Intervjupersonernas bakgrund Körkort är viktigt 
    
Den egna förarstilen Ålder har betydelse 
  Medpassagerare kan påverka den egna förarstilen 
  Vissa trafiksituationer är svårare än andra 
    
Uppfattning av risk Risker är olika faktorer 
  Varierande uppfattningar om sig själv som risk 
  Risker kan förhindras till viss del 
  Reklam och information för att minska 
  trafikolyckor har olika effekt 
    
Uppfattning av trafiksäkerhet Sveriges trafikregler är bra men vissa skulle  
  kunna förbättras 
  Ok att bryta mot regler i nödsituationer 
  Böter vid fortkörning är bra 
  Andra trafikanter påverkar trafiksäkerheten 
    
Uppfattning av samhället  Hög brottslighet 
och av att vara delaktig Svårt för vissa grupper 
  Uppfattning av att vara delaktig varierar 
    
Tillit till andra Närstående har inflytande 
  Myndigheter gör sitt jobb men skulle kunna 
  göra mer 
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4.1 Intervjupersonernas bakgrund 

Körkort är viktigt 
Alla intervjupersoner tycker det är viktigt att ta körkort så fort som möjligt och började 
övningsköra redan vid 16 års ålder. Bland dem som har växt upp i en lantbrukarfamilj började 
många köra traktor redan vid 12 års ålder. Två har haft A-traktor som de började köra vid 15- 
års ålder men har inte kvar dem idag. 
 

EK 7: Nej det är för nära körkortet, det är för riskabelt. 
I: Hur tänker du då? 
EK 7: Ja poliserna kan hitta nåt fel på Epan så att man blir av med lämpet. Och det är lite för nära 
körkortet nu när det bara är ett halvår kvar. Det är inte värt att riskera. Man vill ju gärna ha 
körkortet. 

 
Anledningar till att de vill ta körkort så fort som möjligt är att bussarna inte går så ofta, 
bussarna tar omvägar och bilen är bästa sättet att åka eftersom man bor på landet. Två nämner 
att utan körkort är det svårt att få arbete som lantbrukare, bilen behövs för att ta sig ut på 
landbygden. Tre har egen bil, övriga planerar att köpa bil så snart de får körkort. 

4.2 Den egna förarstilen 

Ålder har betydelse 

Kör lugnare än jämnåriga 
Som förare jämfört med jämnåriga beskriver de sig själva som lugnare, kör behärskat, gasar 
inte på och kör över hastighetsgränserna. Att hålla på och stressa upp sig är ingen idé, inte 
heller att gasa på och styla för kompisarna. Vissa av dem säger uttryckligen att de kör bra. En 
av intervjupersonerna nämner att mamma och pappa tycker han kör bra och litar på vad de 
säger. Uppmärksam på djur och barn och sånt som kan vara i närheten nämns även som en 
köregenskap. En menar också att vissa kompisar har mycket körvana så det beror på vem man 
jämför sig själv med. Eftersom de är vana vid att köra traktor och lastbil och varit med på 
vägarna länge uppfattar de sig som mer erfarna än andra jämnåriga: 
 

EK 5: Om man ser på mig som just jag har väl kanske, beror väl på vilka man jämför med men 
som bondgrabb har jag väl kanske förmånen om man säger. Jag har ju varit i trafiken väldigt länge 
eftersom jag kör traktor så det tror jag är en viss fördel. 
I: Det gör dig till en mer erfaren förare? 
EK 5: Ja jag tror det. 

 
En beskriver att han körde lugnt i början när han fick körkortet, sedan släppte det och då hade 
han inga gränser. Men när han åkte dit för fortkörning har han insett att utan ett körkort har 
han inget jobb så nu håller han sig lugnare. Men som svar på frågan om hur han är som förare 
jämfört med jämnåriga svarar han spontant att det ju inte har hänt något. 
En nämnde att han inte kör behärskat i alla situationer: 
 

EK 7: Rätt så bra tror jag, kör lugnt, behärskat, utom i vissa situationer när man ska om, på 70- 
sträckor och sånt, då är det ju peta ner en växel och sen dra. 
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I: Du menar att du inte kör behärskat då eller? 
EK 7: Nej jag klarar inte av att ligga i 70 bakom en gammal skruttlig bil, det går inte. 

 
Äldre har mer erfarenhet 
En förekommande uppfattning om sig själva som förare är att de är något sämre än äldre 
förare. Äldre förare beskrivs ha mer erfarenhet, har blick längre fram och har lite mer koll. 
Som yngre förare uppfattar man sig som mer gasglad och mer hetsig än äldre. Hastigheten 
skiljer sig mellan äldre och yngre förare, det är svårt att hålla hastigheterna och man kör ofta 
för fort som ung. En pratar om att han som ung förare inte har samma känsla som äldre för var 
det kan finnas risker vilket gör honom till en sämre förare. En annan pratar om bilen som en 
övernaturlig sak och att man inte kan veta hur allt fungerar: 
 

EK 1: ja, då kör jag väl… jag tänker ju på att jag inte har kört i flera år så jag har inte så stor vana 
vid sånt för det är ju en övernaturlig… sak egentligen så det är ju inte nånting man kör hur som 
helst… det brukar ju farsan påminna om också att man inte har kört i så många år så då vet man ju 
inte riktigt hur allt fungerar riktigt. Det gör man ju inte även om man har haft körkort i sen… man 
fyller 16 och får körkort då säger vi och sen har kört ända till man är 80 så kan man ju fortfarande 
inte allting. 

 
Kör lika bra som äldre 
Ytterligare en uppfattning är att de är lika bra som äldre förare. En menar att de äldre börjar 
tappa synen så de kan han mäta sig med. I jämförelse med släktingar menar en att han kör lika 
bra: 
 

EK 7: Ja om man jämför med mina släktingar som kör så kör jag lika bra som dem, de mellan 70-
60 någonstans, eller 50 så kör jag lika bra som dem, man tänker till en extra gång när man kör i 
stan och… försöker hålla hastigheten… fast det är ju lite svårt det där med hastigheterna. 

Medpassagerare kan påverka den egna förarstilen 
Det beskrivs att de kör lugnare med medpassagerare utöver den person som de övningskör 
med. En tänker mer på omgivningen ifall det skulle komma ett rådjur på vägen och saktar ned 
vid kurvor så man hinner stanna. En menar att med medpassagerare ska han visa att han 
verkligen kan köra och tar det lite försiktigare. Det skulle vara värre om det händer andra 
något än om det händer något med dem själva. 
 

EK 4: ja då tänker jag på att jag har folk med. Det är ju träligare att köra ihjäl kompisar än att köra 
ihjäl mig själv. Om man kör ihjäl kompisar så får man ju leva med det hela livet, så det tänker jag 
på. Så om man kanske ska testa nåt, som man ska visa sen, om man ska hänga eller nåt på nån väg 
så kanske man åker och testar det själv så går det åt helvete då får jag stå för det själv än att 
kompisen eller den som är med far illa. Så jag kör mer vårdslöst när jag är själv. 

 
En annan beskriver ett helt annat körsätt med medpassagerare 
 

K 8: Nej men är man ensam och har bråttom då går det ju lite fortare och är det folk i bilen och 
halt ute då ska man väl leka lite, så det är lite… beror väl lite på. Sen är det lite med grupptryck 
också det är det väl alltid. Men nej det är nog inte så stor skillnad, tror jag inte. 
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Några menar att de kör på samma sätt som när de övningskör. En av dem menar att han inte 
vill riskera bli av med körkortet eller skada någon annan. 

Vissa trafiksituationer är svårare än andra 

Stadskörning svårare 
Stadskörning kräver mer koncentration och skicklighet än andra trafiksituationer. De har inte 
kört så mycket i stan. Det är mycket övergångsställen, kommer bilar från höger och vänster 
och mycket filbyten. Man måste hålla reda på cyklister och övergångsställen vid högerregel. 
Stadskörning kräver samarbete med andra trafikanter. Det är mycket folk som rör sig och 
svårare att veta var man får köra. 
 

EK 1: Det är väl att… när man kör i stan och så så ska man tänka på att det kan komma ut en unge 
eller någonting sånt bredvid husen så att man inte bara kör och tittar rakt fram hela tiden utan att 
man tittar lite åt sidan. Såna situationer är väl svårare tror jag. 

  
EK 7: Nej det tycker jag inte. Det är väl i såna fall i stan det är lite svårare när man har växt upp på 
landet och det är 50, 70 och här inne i stan är det 30. Det är lite skillnad, och mer jävla vägskyltar 
att hålla reda på. 
I: Det är hastigheten och vägskyltarna i stan som… 
EK 7: Ja och var man får åka. Hemma är det ju bara en huvudled och då är det ju bara att hålla, sen 
går det två vägar på vardera sida sen är det inget mer. 
I: Är det trafikreglerna i sig då i stan som du tycker att det är… eller finns det något annat? 
EK 7: Ja men liksom i stan så är det ju så himla lustiga… du får inte åka vid torget eller vad det 
heter där uppe vid Burger King, åt vissa håll, åt det ena hållet får du åka och det andra får du inte 
åka, det är väl det som är bökigt att veta var man får åka. 

 
Traktor svårare än bil 
Att åka A- traktor eller vanlig traktor är en svårare situation, bilen är så liten och lätthanterlig 
jämfört med traktor med dubbla släp. Andra trafikanter har också betydelse för en situation 
när man kör traktor. 
 

EK 4: Om man åker A- traktor eller vanlig traktor är det dåligt med respekt från andra, att det är… 
att man har rätt att åka på vägen, det är folk som blir arga att man är på vägen och åker långsamt. 
I: Så det tycker du är en jobbigare situation? 
EK 4: Folk borde ha lite mer tålamod att det är en traktor på vägen man kan inte hålla åt sig vid 
första bästa busshållsplats när man kommer med en traktor, man kan inte bara svänga ut i diket 
och försvinna, folk är ungefär som att de tutar och vill att man ska försvinna från vägen och är i 
vägen när man kör för sakta. Det tycker jag är träligt… 

 
Väglag har betydelse 
Körning i vinterlag uppfattas som svårare än andra trafiksituationer, när det är moddigt som 
man inte är så van vid. En annan nämner däremot att han är vanare vid halt väglag för att han 
bor på landet. 
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4.3 Uppfattning av risk 

Risker är olika faktorer 

Mänskliga faktorer 
Svaren på frågan om vad man tänker på när man säger ”risker i trafiken” ger många 
varierande svar. Människor och våra handlingar är risker, vårdslös körning, rattfyllerister och 
fortkörning. Även barn, cyklister och sådana som inte är uppmärksamma är en risk. 
 

K 2: Ja men… ja, allt från cyklister och barn och såna som inte tänker så långt utan bara… bara 
går och kör åt alla håll utan att kolla sig om det… det är risker i trafiken. 

 
EK 6: Ja, risker… det är väl i så fall när folk inte tänker innan de gör någonting, omkörningar och 
grejer, då tar de ju en risk som även kan… då riskerar man ju även de andra trafikanterna. Det är 
väl det som kommer upp i huvet.  

 
En av intervjupersonerna berättar att han vid ett tillfälle höll på att köra på två av grannens 
barn hemma på ladugårdsplanen när han var stressad och körde en traktor med 3 tons släp. 
Händelsen menar han har gett honom respekt för barn. Dumma omkörningar i skymda kurvor 
eller mötande bilar beskrivs som en risk av en som menar att man ska vara försiktig vid 
omkörningar eftersom bilen inte går så fort som man tror. Vidare är långtradare som ligger för 
nära är en risk om man skulle behöva panikbromsa. 
 
Yttre faktorer 
Vilt på vägen nämns som en risk. 
 

K 8: /…/ risker det är väl allt kan väl hända, viltolyckor kan ju hända och… fast jag inser att ju 
mindre tid man är på vägen desto mindre risk är det ju att man kör på något vilt… är det ju (skratt). 

 
Risker är konsekvenser 
Risker är också sådant som kan hända, konsekvenser av olyckor eller bilkörning. 
 

EK 3: ja man kan ju köra ihjäl sig, det finns ju mycket risker, personskador. 

 
Att få whiplash och bli mosad av en långtradare som ligger för nära är konsekvenser som 
utgör en risk i trafiken. Förutom rattfylla nämner en att bli stannad av polisen som en risk. 
 

EK 7: Nja, sen är det väl risken för polisen, det är väl det enda. 
I: Risk att bli stannad av polisen?  
EK 7: För det är man ju inte van vid så att…  då blir man ju lätt orolig. 
 

Varierande uppfattningar om sig själv som risk 
På frågan om de uppfattar sig själva som en risk i trafiken framkommer en variation i 
uppfattning från några som ser alla som en risk till dem som menar att de inte är en risk. Att 
alla är en risk har att göra med sådant man inte styr över själv. 
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EK 1: Ja egentligen är man ju alltid en risk i trafiken om man tänker efter, för det är ju ett odjur 
man kör egentligen och sånt. Det är ju krafter som man inte styr över man styr ju över dem på 
vissa sätt men så är det ju vissa sätt man inte styr över dem, det är ju alltid en risk att köra ut för 
man vet ju aldrig vad som kan hända, det kan ju komma ut en älg eller vad fasen som helst och det 
är ju… eller en människa i en kurva kan det ju komma ut, stå nån mitt i vägen i en skarp kurva , 
fast man kör sakta så kan man ju dö… så egentligen är det ju alltid en risk men det är ju bara att ta 
det lugnt och sånt /…/ 
 

Vidare beskrivs en trafiksituation som skulle kunna ha inneburit en risk. 
 

K 8: Ja. Nej (skratt)… nej jag vet inte… mm… nja det kan man väl vara… kanske… nej jag vet 
inte. Jag har ju aldrig varit utsatt för något så att det. Det var ju när jag skulle byta bromsar på 
bilen en gång då när… när det blev fel och vi skulle åka och köpa nya då och vi åkte utan bromsar 
då. Då skulle vi genom stan då, det är ju en stor risk kanske (skratt)…är det väl. 
I: Hade ni inga bromsar alls? 
K 8: Nej (skratt) det hade vi inte, men det gick ju bra det var ju bara att ta det lugnt så, men det, jag 
fick ju svänga av vägen en gång då, vid ett rödljus, eller vid en rondell, men då var man väl en 
risk, kan jag tänka mig. Annars har det väl aldrig varit någon fara…riktigt. 
 

Uttalanden kring denna fråga visar också upplevelsen av vara en risk när man kör med 
övningskörningsskylt. Här beskrivs att andra trafikanter ofta kör om när man har skylt eller 
ligger tätt bakom även om man håller hastighetsgränsen vilket skapar stress och ökar riskerna 
för olyckor.  
 
Bland dem som inte uppfattar sig som en risk är anledningarna av varierande karaktär. Den 
ena anledningen har att göra med att man som ovan förare med nyblivet körkort inte tar några 
risker och är noga med hastigheten. 
 

K 2: Ja, jag är väl en större risk än en 40- åring men jag tycker väl inte att jag är en så jättestor 
risk.  
I: På vilket sätt?  
K 2: Nä men jag har ju ganska nyblivet körkort så att jag håller mig ju till hastigheter och sånt 
väldigt noga så att det… man kör som man gjorde på trafikskolan men man har ju inte lika mycket 
koll utan det är ju det där med erfarenhet. 

 
Den andra anledningen till att man inte uppfattar sig som en risk har med erfarenhet att göra. 
 

EK 7: Nej det gör jag inte, för jag, man känner bilen efter så pass lång tid, man vet vad bilen klarar 
av, då kan man den, har man kört tunga fordon sedan 13- 14 på allmän väg, så började man köra 
när man var 5- 6 hemma på gården. 
I: Så tidigt? 
EK 7: Jag då tycker man att man kan behärska maskiner och veta var de är. 
I: Tunga fordon, då menar du traktorer och andra maskiner? 
EK 7: Ja. 

Risker kan förhindras till viss del 

Konkreta åtgärder 
Flera variationer av hur risker skulle kunna förhindras uppkom bland intervjupersonernas 
svar. Flera gav exemplifierade svar på konkreta åtgärder.  
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K 2: Ja det är alla såna här vajrar de har kört upp efter varenda motortrafikled och sånt och lägre 
hastigheter på såna ställen… och såna här trafikkameror och sånt, det  skrämmer ju ofta folk även 
om det inte sitter någon kamera i, såna som sitter ute, stationär, så det kan ju hjälpa så man tar det 
lite lugnt.  
 
EK 3: ja genom säkra övergångar för personer och mindre farliga sträckor som det är mycket vilt 
på, viltstaket och hålla efter vägarna bättre när de är ojämna osv. med risk för att det händer något 
med bilen.  

 
Alkotest och alkolås i alla nya bilar är ytterligare exempel på hur risker kan förhindras med 
konkreta åtgärder. Likaså bättre övervakning vid rödljus där det verkligen behövs. En person 
menar att om polisen är mer synlig så håller folk hastigheterna bättre, eftersom han själv 
saktar ner så fort han får syn på en polisbil. 
 
Mänskliga faktorer 
Människors handlingar och beteenden i trafiken har påverkan på hur risker kan förhindras. 
Mindre stress och bättre uppmärksamhet menar en, omdöme och samarbete nämner en annan. 
Att man håller sig till trafikreglerna är ytterligare ett exempel. 
 

EK 4: Bättre uppmärksamhet, inte stressa, är man stressad efter jobbet eller något då, struntar i 
reglerna eller nåt och det går lite för fort. 

 
Folk som skapar irritation är en större risk än de som kör för fort. 
 

K 8: /…/ det är ju många gubbar och tanter de blir ju irriterade när de blir omkörda då och sen 
lägger de sig inte i väggrenen när det finns väggren och sånt tycker jag är jädrigt dumt… tycker 
jag. Ofta är det ju inte… ofta är det kanske inte de som kör för fort som är risker utan det är ju dem 
som skapar irritation och liksom gasar på när man försöker köra om och… vägrar släppa fram en 
då, och det tycker jag är dåligt./…/ 

 
Risker kan inte förhindras 
Det är svårt att förhindra risker eftersom det alltid finns folk som är kritiska, gör så gott de 
kan men sen struntar i resten. Vissa människor är trångsynta och tänker att det aldrig kan 
hända mig. Det är svårt att ge några exempel på hur risker ska förhindras.  
 

EK 5: Ja… det kommer ju alltid finnas risker man kommer ju inte att kunna stoppa alla risker, det 
går ju inte. Det här med vilt och sånt det går ju inte att göra så mycket åt egentligen. De kommer 
alltid att finnas där. Sen, ska vi ta alkoholisterna, såna som kör berusade och så där, det ja… det 
vet jag nog inte heller vad man ska göra åt. 

 

Reklam och information för att minska trafikolyckor har olika effekt 

Inte mycket reklam i massmedia 
Intervjupersonerna säger att de inte har sett så mycket reklam och information i media.  
 

EK 7: /…/ Men i massmedia så är det ju knappt ingen reklam för fortkörning… eller sån, för 
bilolyckor eller nånting, eller rattfylleri, så det är ju lite dåligt med… såna reklamgrejer för att 
minska varför man ska minska. 
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EK 6: Det är väl lite hit och dit, de visar ju inte så mycket på TV tycker jag inte jag, det ser man 
väldigt sällan och det är ju väldigt många som sitter framför en sån en vanlig kväll./…/ 

 
Pilar i vägbanan för att öka avståndet mellan bilarna är bra information. En menar att 
minskning av trafikolyckor är det enda de pratar om, både i skolan och på radion vilket han 
tycker fungerar bra. Ytterligare en uppfattning är att reklam inte fungerar så bra för att det 
alltid finns folk som inte bryr sig. 
 

EK 5: Jag tror inte det har så jättestor påverkan egentligen, det tror jag inte. 
I: Varför inte? 
EK 5: Nej jag tror att såna förare som kanske är lite vildare om man säger så, tar lite mer risker om 
man säger, jag tror inte att de bryr sig så mycket faktiskt. 

 
Information och reklam som är konkret fungerar bra 
Flera beskriver att bra information är sådan som är konkret och visar exempel på vad som kan 
hända. Temadagar med information om risker och konsekvenser samt filmer de fått se om 
rattfylla har varit bra. De har haft besök på skolan av Vägverket med projektet ”Don’t drink 
and drive” där de har fått ställa frågor till kunniga och prövat på olika stationer. 
 

EK 6: /…/ de hade ju olika stationer så fick man testa hur det var att snurra i en bil tex. Sen fick 
man se hur högt, vi åkte upp i en sån här skylift, hur högt det var om man krockade i 30 och så där, 
fick se såna exempel och det var bra, då får man en inblick i hur det ser ut. 
 

Människor som berättar om egna erfarenheter i media fungerar bra. 
 

K 8: Ja, det var ju för ett tag sedan att man inte skulle köra full och sen var det nån som berättade 
om… som hade mist sin bror eller vad det var, men det är ju bra, det är ju starkt av dem att ställa 
upp, det är det ju. 

 
Information bör vara riktad till unga. 
På frågan om hur intervjupersonerna själva tycker att reklam och information för att minska 
trafikolyckor ska vara utformad ges svaren att den bör riktas redan till barn eller när man 
börjar övningsköra, att det läggs in i utbildningen så att man måste läsa på det. 
 

EK 5: Det är väl att man skulle ha lite oftare på skolor och grejer så att alla får en inblick i hur det 
ska fungera och sen även TV och lite mer program om hur det är och fungerar. Så det skulle vara 
bra… då kan man även titta som yngre innan man ska ut och övningssköra och vet hur det ska 
fungera, på så sätt är det ju bra. 
I: Det är viktigt att börja när man är yngre..? 
EK 5: ja precis, att man får en inblick i hur det… ska skötas och hur det fungerar. 
 

Man skulle kunna informera genom att räkna ut hur lite tid man faktiskt tjänar på att köra för 
fort och att det inte lönar sig eller konkret information om olyckor som hänt. 
 

EK 4: … det skulle väl kunna vara uppsatt hur många som omkommer och sånt… informera bättre 
vid vägen. 
I: Lite mer konkreta fakta? 
EK 4: Ja precis. Att på den här vägen omkom x antal personer förra året… för att de kört för fort 
eller… lite mer konkret. 
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4.4 Uppfattning av trafiksäkerhet 

Sveriges trafikregler är bra men vissa skulle kunna förbättras 
Bland intervjupersonernas uppfattningar av de trafikregler vi har i Sverige förekommer 
förutom att de är logiska även att vissa regler skulle kunna förbättras. 
 

EK 5: Uppfattning av trafikreglerna… ja…det är väl, uppfattning…jag tycker väl egentligen att de 
är ganska så logiska, det måste vara trafikregler så trafiken flyter på det måste det…Jag tycker det 
fungerar väldigt bra faktiskt, de som är i Sverige. 

 
EK 4: Tycker de är lätta att följa, inte så konstigt i alla fall. 
I: Finns det några som är bättre eller sämre än andra? 
EK 4: Det finns ju olika regler för när man har traktor. En A- traktor går ju i 30 km i timmen, om 
den skulle gå i 50 km i timmen i stället så är det ju inte samma trafikhinder som när man kör i 30, 
och det är ju en trafikfara. 

 
Vidare beskrivs att väjningsplikt vid övergångsställe är en dum lag då den generation som nu 
växer upp inte tittar utan bara går vilket är en stor fara. Att lastbilar ska stanna för fotgängare 
är också en dum följd av regeln med tanke på den höga bränsleförbrukningen när lastbilen ska 
stanna. Rondeller uppfattas i vissa miljöer som bättre än trafikljus. Vissa regler skulle kunna 
förtydligas, till exempel där ömsesidig körning gäller. Inne i städer skulle reglerna kunna 
hållas hårdare och göra städerna mer säkra med fler skyltar och säkrare övergångar. 
 

Okej att bryta mot regler i nödsituationer 
Intervjupersonerna beskriver att det i nödsituationer är okej att bryta mot vissa trafikregler. 
Om det handlar om att rädda liv och skjutsa någon till sjukhuset är det okej att bryta mot 
regler samt för att förhindra att olyckor sker. 
 

K 2: Ja, om man kan förhindra någon fara om det om du kan minska risken för någonting så tycker 
jag det är ok att göra det. … ta till exempel en utanför stan var det en som blev knivstucken och då 
var det en som det var ju ungdomar så det var ingen som hade körkort men bilen stod hemma så då 
var det ju en sån kunde det här med trafik och så det fanns ju ingen ambulans som kunde komma 
så då körde ju han in honom till sjukhuset och det tycker jag är rätt att man ska kunna få göra så 
vid en fara eller så.  Eller vid en farlig omkörning och kan gå över en spärrlinje bara för att släppa 
förbi någon så att det inte är någon fara. 

 
En nödsituation kan även röra sig om sådant som har skett hemma på gården, om djuren 
rymmer och man måste åka extra fort för att hinna hem innan de hinner förstöra allt för 
mycket eller skada sig. Det är även okej att bryta mot regler så länge det inte innebär en risk. 
 

EK 7: Ja. Det tycker jag. Om det är som hemma, gamla E4: an där det är stopptecken, om du inte 
ser att det kommer någon, då tycker jag att det inte är något meningsfullt med att stanna, då är det 
bättre att sakta in och sen rulla över. 
I: För att det är bra sikt där eller? 
EK 7: Ja, då är det bara onödigt att stanna och förbruka mer diesel med traktorerna… man får 
tänka lite ekonomiskt. Och polisen där tycker att det är skitsamma om man stannar bara man saktar 
in och typ bara rullar över… så skiter de i det. 
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Vidare förekommer uppfattningen att det inte någon gång är okej att bryta mot trafikregler. 
 

EK 6: Nej, nej det tycker jag inte, det kan ju bara förvärra saken i så fall, nej det är lika bra att 
följa.   

 

Böter vid fortkörning är bra 
Fortkörningsböter uppfattas som en konsekvens av sitt eget handlande. Skulle man få böter är 
det bara att ta emot men man skulle bli arg på sig själv. Polisen gör bara sitt jobb och det är en 
billig livförsäkring. 
 

EK 1: Nej, jag skulle väl bara säga det att det var väl en jäkla otur att ni var här men det är ju bra… 
då vet jag ju att jag inte ska göra om det, skulle jag väl göra. Det är ju ingen idé att bli förbannad, 
ja på sig själv blir man väl tjurig men man kan ju inte bli tjurig på dem eftersom de gör ju bara sitt 
jobb. Det är ju en billig livförsäkring för alla andra och för sig själv.  

 
Erfarenhet av polisen beskrivs av en som mindre positiv. Vid ett tillfälle stod polisen mitt i en 
vägkorsning och kontrollerade fortkörare. När intervjupersonen inte kom förbi med traktorn 
och påpekande detta var polisen ”allmänt näsvis” vilket inte gav så bra intryck. En annan har 
fått flera böter och skulle göra allt för att slippa undan ytterligare böter. 
 

K 8: Ja du… är det den sista boten så skulle jag ju göra allt för att… slippa undan. Man har ju tre 
böter är det väl, sen ryker väl kortet, då blir man väl av med körkortet. Så man får ju en prick i och 
för sig, efter varje gång man blir stoppad då. Och eftersom jag har en prick är det klart att då skulle 
man väl… då skulle man väl bli lite arg. /…/ Men det är klart att när jag fick… jag fick ju för bälte 
också (skratt) att jag inte hade bälte på mig då blev jag ju ganska irriterad. 
I: I samband med den här fortkörningen? 
K 8: Nej, det var en annan gång var det… och då tyckte jag att det är väl inget att bråka om. Då sa 
jag det att ni ska ju bara vara glada när… när ni bara stoppar yngre förare för bälte då, det är ju 
sånt tjat om att yngre kör så fort då… men det… det var bara att betala (skratt). 

 

Andra trafikanter påverkar trafiksäkerheten 
Andra trafikanters beteende beskrivs ha påverkan på säkerheten och den egna bilkörningen. 
Hastigheten är en betydande faktor. 
 

I: Hur uppfattar du andra trafikanters beteenden när du sitter i bilen? 
K 2: Ja… det är ju lätt att man kan bli sur om någon gör något dumt och det är ju oftast så att det 
är… unga killar som kör jättesnabbt och det kan man bli sur på och sen kan man bli sur på gamla 
tanter som kör i 30 på en 70 väg också så att det är ju alltid olika. 

 
Människor som inte hjälper till att göra omkörningar säkrare uppfattas som något dumt, likaså 
människor som kör för fort, är otydliga och blir irriterade på traktorer och de som 
övningsskör.  
 

EK 5: Ja man ser ju som när man är ute och övningskör, man märker ju en väldig skillnad gör man 
ju, just det att övningskörningsskylten sitter bak, att de åker gärna om det gör de, även fast man 
kanske ligger lite över hastighetsbegränsningen så vill de gärna om.  
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Förekommande tankar om reaktioner på olämpliga omkörningar är att man skulle försöka 
hjälpa till, bromsa och köra intill kanten. Man blir fundersam men det är dumt att göra något 
åt det. 
 

EK 3: Ja jag skulle väl försöka hjälpa honom om han redan är på väg, det är ju bara onödigt att bli 
arg, kör ut i väggrenen. 
 
EK 4: Jag tycker det är dumt, man kan inte göra så mycket åt det för det är bara dumt att göra 
nånting åt det i såna fall. Man kan ju inte åka ut och hindra direkt när nån kör om, man kan bromsa 
lite med bromsljusen så att man kan varna, annars är det inte så mycket man kan göra./…/ 

 
En beskriver att han skulle visa att omkörningen var olämplig.  
 

EK 7: Ja då, jag blir ju förbannad, då försöker man ju hänga på, liksom, nej nu ska jag visa att han 
inte skulle köra om… eller annars slår man på helljuset om det är kväll.  

 

4.5 Uppfattning av samhället och att vara delaktig 

Hög brottslighet 
En uppfattning är att brottsligheten är hög i dagens samhälle.  Straffgränsen borde sänkas från 
15 år till 12 eller 13 då många unga människor begår brott utan att bli straffade. Samhället 
beskrivs som otryggt och sämre än förr. 
 

EK 6: Ja det är ju lite si och så det är ju mycket… om man säger… man kan ju inte gå ut när som 
helst och var som helst längre… det kan ju… det är ju folk som går runt med kniv och så… 
samhället har ju blivit sämre än om man säger jag kan ju inte säga som förr men man har ju hört 
hur det var förr så att… då var det ju inte lika grovt om man säger. Det är ju mer som händer du än 
vad som hände då, som jag har uppfattat det. 

 
Vidare beskrivs att det är mer stölder idag än förr och att man egentligen inte skulle behöva 
låsa bilen, man ska veta vad man äger och inte. När invandrare som begår brott i Sverige får 
sitta i svenska fängelser och kosta mycket pengar anses det vara slöseri på skattemedel. 
 

Svårt för vissa grupper 
Det uppfattas vara svårt att vara lantbrukare i Sverige idag. De svenska djurskyddslagarna är 
hårda vilket driver upp priser på svenskt kött och ägg samtidigt som svenska lantbrukare ska 
konkurrera med lantbrukare i övriga Europa som inte har samma regler och kan sälja billigare 
varor. 
 

K 8: Som ett exempel med… men det har väl inte med samhället att göra men som att man ska ha 
de hårdaste djurskyddslagarna då i Sverige då men det är ju ingen som betalar för det och det är ju 
också dumt, det är ju svårt att driva ett lantbruk då, är det ju. Ett exempel är ju när det blev nya 
krav för hönsburar då i Sverige, då alla fick byta burar och… det kostar ju massor med pengar. Sen 
säljer man burarna till Finland, och köper in ägg därifrån från deras höns som går i de burarna, det 
tycker jag är en typisk svensk sak. 
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När Ica sänker priserna är det inte Ica som får betala, det är bönderna, menar en. Lantbruket 
anses vara viktigt att värna om ifall vi vill ha det kvar. En annan menar att det är svårt för 
ungdomar att ta sig ut på arbetsmarknaden. Det sitter folk på vissa positioner som saknar rätt 
kompetens samtidigt som välutbildade unga går arbetslösa. Arbetslösheten gör det svårt att 
skaffa lägenhet och bil eller annat. 
 
Att det dras ned på vissa resurser i samhället, försvar och sjukvård bland annat, skapar 
svårigheter för vissa grupper. 
 

EK 5: Visst påverkar det samhället när de lägger ner till exempel BB, det var på gång att de skulle 
lägga ner BB i stan och vara tvungen att åka in till en annan stad, så har man som till exempel oss 
som bor en bit utanför stan då, vi har 10 mil till den andra stan och det är en väldig stor sträcka för 
att hinna in dit, så finns det de som bor ännu längre ut till exempel. Om det har hänt en akut olycka 
och ambulansen ska ända ut dit och sen in till den andra stan, det kan ha väldigt stor betydelse 
mellan liv och… 

 

Uppfattning av att vara delaktig varierar 

Finns viljan kan man påverka 
På frågan ”Skulle du säga att du kan påverka det mesta som rör din vardag och din framtid”? 
framkommer uppfattningen att det mesta gällande skolgång och betyg kan man påverka själv, 
det är viljan som styr.  
 

EK 1: Ja det är väl att… ska vi se… till exempel betyg och sånt är väl bara att ge sig fasen på att 
man ska klara och sånt och göra sitt bästa och lite till och såna saker. Sen är saker som bara händer 
att man… jag det är ju såna saker som man bara kan påverka så finns det ju såna saker som man 
inte kan påverka. /…/ 
 
EK 3: Ja det tycker jag, en hel del. Jag kan ju välja vad jag vill ha för jobb och sånt, när jag vill ha 
jobb kan jag väl i stort sett välja vad jag vill ha, det är lite för snällt tycker jag. De som inte vill 
arbeta behöver ju inte det. Annars kan jag styra rätt så mycket tycker jag. 
 

Kompistrycket kan ha en viss påverkan på skolgången men det är man själv som få ta 
initiativet och tänka till två gånger innan man gör något. Med en bra utbildning kan man välja 
på att plugga vidare eller söka sig till ett bra jobb.  
 
Svårt att påverka större saker 
Det som beskrivs vara svårare att påverka är lagar som redan är bestämda och hur framtiden 
kommer att se ut.  
 

K 8: Mm… ja, nej. Det är ju svårt att säga så här när man inte ens har kommit ut i arbetslivet. 
Påverka… man är ju en del i alltihopa. Nej det vet jag inte faktiskt. Jag har väl inte provat än. 
I: Du säger innan du har kommit ut i arbetslivet, men om du tänker på din framtid då, hur mycket 
du kan påverka den, du kommer ju ändå gå ut i arbetslivet ganska snart? 
K 8: Ja, det är ju på måndag (skratt). Ja det går väl alltid att… påverka vet jag inte men det går ju 
alltid att sätta sig in i saker och då påverkar man väl till en viss del gör man väl alltid men man kan 
ju inte få det som man vill, det går ju inte. 
 

Val av yrke i framtiden har betydelse för huruvida det går att påverka sin framtid. 
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K 2: … ja jag kan påverka det men det är nog ganska svårt, som lantbrukare finns det ju inte så 
jättelätt liv nu i framtiden, i och med att vi har gått med i EU så har vi ju väldigt svårt att hävda oss 
mot resten av Europa, för att vi har ju både EU: s regler och vi har Sveriges regler så vi måste hålla 
jättegod hand med djuren men samtidigt får vi samma pris för vårat kött från våra djur som till 
exempel en Ukrainare som har sin… en benig liten ko i något ruckel någonstans bara, som inte alls 
har det bra. Så att, jag vet inte, det kanske inte finns något lantbruk i Sverige om 20 år, utan då är 
vi ju borta och det är ju lantbruket som är min vardag så att det är ju ja, det är nog svårt att 
påverka.  
 
K 4: ja jag kan ju bestämma vad jag vill utbilda mig till. Även om jag vill utbilda mig till 
lantbrukare nu vet jag inte om det finns nån lönsamhet i att bli lantbrukare Så jag kan ju påverka 
det jag själv vill men inte det stora hela. 

 
En beskriver att vissa saker som att skriva prov i skolan ger fler än en chans att påverka då det 
ges möjlighet till omprov. Däremot ger vissa andra saker ingen möjlighet att påverka efteråt, 
om man kör på någonting ute i trafiken eller om någon kör på fel sida av vägen så att man 
krockar. 

 

4.6  Tillit till andra 

Närstående har inflytande 
Flertalet av de intervjuade har en nära relation till föräldrar och eventuella syskon. Flera har 
pappa som förebild eller ser pappa som den som har störst påverkan på beteende och 
handlingar och är den man skulle vända sig till om man behöver prata. 
  

EK 1: det är väl mest farsan som hittar på ena massa ordspråk och såna saker, så man vet att det 
går inte alltid att göra som man vill utan man får tänka på andra och så, så det är han som har stort 
inflytande. 
 
K 8: nja, farsan är ju en förebild på så sätt. 
I: Vad är det som gör att just han är en förebild? 
K 8: Ja han har ju lyckats bra och man vill ju satsa på samma som han har satsat på med lantbruk 
och lyckats bygga upp ett stort företag och… från ingenting så, det är ju en förebild, tycker jag. Så 
det är nog han. 

 
Några beskriver att de inte har några förebilder eller någon som påverkar ens beteende och 
handlingar. Man påverkar mest sig själv, får stå för sina egna handlingar och kan inte skylla 
på andra ifall nåt händer. Två menar att de hade förebilder som yngre, en ville bli lantbrukare 
som pappa och farfar, en ville bli som en idol, men nu klarar han sig själv. Förebilder inom 
den idrott man håller på med finns hos två, den ena kör motocross och ser upp till en viss 
körstil, den andra håller på med orientering. 
 

 
I: Vad är det som gör att just de är dina förebilder? 
K 2: Nä men det är starka människor, jag håller på med orientering och då var det en som… en 
kvinna som blev mamma och fick inte vara med i landslaget längre för hon var för dålig men sen 
gjorde hon en uppryckning som var enorm så hon vann en massa guld och VM i orientering nu i 
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somras så det tyckte jag var väldigt starkt gjort så därför är hon lite min idol. Sen, ja brorsan har ju 
gjort mycket som jag vill göra så därför är han ju lite idol så. 
I: Han är lite äldre än dig eller? 
K 2: Ja han är 21 så att, han har ju gjort det mesta som jag vill göra i framtiden så att det är, honom 
kan man ju beundra lite så. 

 
I svaren förekommer även att kompisar har visst inflytande på ens beteende och handlingar 
och att det är kompisar, eller en flickvän, man vänder sig till när man vill prata. Eftersom 
några bor på skolan i veckorna träffar de kompisarna oftare än familjemedlemmarna. Två 
skulle vända sig till mamma om de behöver prata eller har ett problem. 

Myndigheter gör sitt jobb men skulle kunna göra mer 
De som skapar och upprätthåller våra trafikregler finns det generellt tillit till bland 
intervjupersonerna. Det är bra att trafikreglerna är hårda och att polisen ser till att de 
efterföljs. Poliser beskrivs kunna regelboken och det de säger är vår lag. De som skapar och 
upprätthåller våra trafikregler får man lita på ganska blint. 
 

EK 1: Ja… det får man väl lita på ganska så mycket för de är ju till för att man ska göra så att det 
blir så lite skador och brott som möjligt. Så man får ju lita på dem rätt så blint egentligen, och 
hoppas på att de gör så rätt som möjligt. 

 
Uppfattning av polisens arbete är dock varierande. Enligt två borde polisen ägna sig åt andra 
saker än sådant som rör trafiken, inbrott och grov brottslighet, istället för att jaga de som kör 
10 km för fort eller skriva ut bältesböter. 
 

K 8: /…/ Sen tycker jag att det är ju… de kan ägna sig åt lite andra saker också, som brottslighet 
och såna saker. För det känns ju som att en bältesböter är inte så angeläget, tycker inte jag, om 
man jämför med alla rymningar som finns i Sverige. 
I: Alltså den grova brottsligheten? 
K 8: Ja precis, för det är ju… ja en bältesböter och en felparkering det är väl inte så allvarligt. Det 
är klart, hade de inte hållit koll på trafiken, på fortkörning och så då hade det nog varit fler 
olyckor, det hade det ju varit. För nu kör man… man kör ju inte så mycket för fort just för att man 
är rädd för kortet, man saktar ju inte ner för att man tänker på att jag själv kan köra av och… 
hamna på sjukhus, sånt tänker man ju inte på… direkt. 

 
Risken för att bli stoppad av polisen beskrivs vara värre än risken att råka ut för en bilolycka. 
Rattfylla däremot uppfattas värre än fortkörning och kan leda till väldigt stora olyckor. Att 
köra ihjäl någon skulle inte gå att leva med, att bli av med körkortet är då en väldigt liten sak. 
En menar att parkering inom tidszon är en dum regel, det är i så fall bättre att ha konstant 
parkeringsförbud. En annan menar att det är dålig information när det kommer nya lagar. TV, 
radio och att informera på skolor skulle vara ett bra sätt att göra alla medvetna om nya lagar.  

5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen är att beskriva uppfattningar av trafiksäkerhet, risker i trafiken och den 
egna omgivningen bland unga, nya eller blivande manliga körkortstagare. Tillvägagångssättet 
har varit att göra djupgående intervjuer med åtta personer. Den första frågan jag behöver ställa 
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mig är huruvida intervjufrågorna har kunnat ge svar på de frågeställningar jag önskar besvara 
samt hur intervjuerna har hjälp till att svara på syftet. Genom den generella intervjuguiden har 
intervjupersonerna fått ta del av samma frågor och beroende på deras svar, har olika 
följdfrågor ställts. På detta sätt kan jag säkerställa att de inte har besvarat olika frågor. De kan 
givetvis tolka frågorna på olika sätt men jag har haft möjlighet att bekräfta deras svar genom 
att fråga vidare, ställa om samma fråga eller diskutera. Inom fenomenografin är det 
människors uppfattningar av något snarare än människor tyckande och åsikter som är 
intressant (Uljens, 1989). I intervjusituationerna har jag frågat efter hur personen uppfattar 
vissa fenomen, men har fått svar som mer liknar deras åsikter, de beskriver vad de tycker. 
Detta kan jag se som en kritik till fenomenografin som metod. Människor är inte vana vid att 
få frågan om hur de uppfattar sin omvärld. I vardagsspråk brukar vi oftast fråga vad någon 
tycker eller diskutera våra åsikter om något. Av den anledningen är det svårt att säkerställa att 
det intervjupersoner i en fenomenografisk studie talar om är deras uppfattningar. Min 
erfarenhet av de åtta intervjuer jag gjort säger att åsikt och uppfattning är mer eller mindre 
samma sak. Jag menar inte att åsikter och tyckanden är mindre intressanta än uppfattningar. 
Det framkommer flera intressanta resonemang angående intervjupersonernas åsikter som är 
värda att analysera. 
 
Den andra frågan jag behöver ställa mig är om beskrivningskategorierna reflekterar de 
erhållna svaren i intervjuerna eller om de enbart är konstruerade av mig som forskare och 
tolk. En medbedömare som har tagit del av de utskrivna intervjuerna har funnits med i 
konstruktionen av beskrivningskategorierna för att säkerställa att inte enbart mina tolkningar 
reflekterar resultatet. Jag syftar inte till att generalisera intervjupersonernas uppfattningar till 
unga män i allmänhet. Men, med hjälp av valda teorier kan jag tillämpa kunskapen av 
variationer och likheter i uppfattningar på liknande kontexter som exempelvis situationer där 
ett visst beteende kan innebära en risk. 
 
Det kan ha en betydelse för intervjupersonernas svar att flera inte har tagit körkort ännu och 
alltid kör med någon annan i bilen. Vidare finns en möjlighet att de har svarat på hur de själva 
tror att man bör bete sig i trafiken eller vad som är det rätta, snarare än deras egna faktiska 
beteenden och handlingar.  

5.2 Resultatdiskussion 

I intervjumaterialet finns flera intressanta resonemang. Den diskussion som kommer att föras 
görs utifrån några av de resonemang som jag finner mest tänkvärda och som kan hjälpa till att 
besvara mina frågeställningar. Diskussionen syftar inte till att vara generaliserande utan 
snarare ge exempel på hur trafiksäkerhet, risker i trafiken och den egna omgivningen 
uppfattas av unga män som nyligen har eller inom kort kommer att ta körkort.   
 

Hur uppfattar unga män sig själva som bilförare? 
Körkort verkar vara viktigt att ta så fort som möjligt för intervjupersonerna. De började 
övningsköra så fort det blev tillåtet, flera av dem som inte redan har körkort har varit ute på 
vägarna med A- traktor eller traktor under flera års tid. De som bor på gårdar har också kört 
bil länge på de egna ägorna. Till skillnad från många andra ungdomar i samma ålder är det 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

32

viktigt att få körkort, då körkortet innebär att man kan arbeta som lantbrukare och ta sig till 
och från hemmet då man bor på landet. Dessa personer utgör ett undantag när det gäller 
trenden att färre ungdomar tar körkort idag. Flera har kört någon form av fordon sedan flera år 
och anser sig därför kunna köra bil. Det är därför intressant att ta reda på hur de tänker om sig 
själva som förare.  
 
I jämförelse med jämnåriga beskriver de flesta sig som lugnare och säkrare av olika 
anledningar. Det framkommer att deras erfarenhet sedan de var barn av att köra traktorer och 
andra tunga fordon gör dem till bättre förare och att de har lättare för att köra bil på vägarna 
redan när de har nytaget körkort jämfört med andra jämnåriga. Flera uppfattar sig helt enkelt 
som bra förare. Enligt Nollriskteorin (Näätänen och Summala, 1976) skulle denna upplevda 
erfarenhet och kunskap kunna öka det riskfyllda beteendet hos dessa förare. Det kan bero på 
att tröskelvärdet för den egenupplevda risken höjs när man uppfattar att man kan hantera 
situationer på grund av sin skicklighet och erfarenhet vilket istället minskar 
säkerhetsmarginalerna och ökar riskerna. Anser man att man är kapabel att hålla hög hastighet 
i en kurva eller klara av att ligga tätt bakom en annan bil och ändå kunna bromsa i tid, då 
finns det heller ingen anledning att ändra sitt sätt att köra, eftersom körstilen inte innebär 
någon risk. Däremot framkommer det även ur intervjuerna att de uppfattar sig själva som mer 
oerfarna, hetsigare och sämre förare jämfört med äldre och att hastigheten verkar vara den 
största orsaken. Äldre förare verkar ha mer koll, har blick längre fram och mer känsla för var 
det kan finnas risker. Det finns en medvetenhet om att man som förare har vissa brister och att 
det bottnar i brist på erfarenhet och kunskap. De beskriver också att man som ny förare tar det 
försiktigare i trafiken, och denna försiktighet gör att man inte upplever sig själv som någon 
risk. Dessa uppfattningar skulle kunna vara ett resultat av att de fortfarande övningskör vilket 
väcker frågan om hur de kommer att köra när de väl får körkort. Uppfattningen av hur man 
bör bete sig i trafiken kan skilja sig från hur man verkligen handlar. Omständigheterna, det 
vill säga, de uppfattningar, förväntningar och motiv som finns i en given trafiksituation gör att 
man anpassar sig och upplever därmed ingen risk oavsett om man anser sig vara en bra förare 
eller en oerfaren förare. Enligt tidigare studier visar det sig att bland annat barn till 
lantbrukare har betydligt högre risk för att råka ut för motorfordonsolyckor jämfört med barn 
från andra socioekonomiska grupper (Hasselberg et.al., 2001). En anledning skulle kunna vara 
deras upplevelse av ”nollrisk” i trafiken som grundar sig i att de har kört traktorer och andra 
tunga fordon sedan de var yngre. De har med andra ord en egen upplevd erfarenhet och 
kunskap.  
 
En tydligt framkommande uppfattning av den egna förarstilen är hänsyn till eventuella 
medpassagerare. De uttrycker en oro för att som förare orsaka andra skada eller död. En 
intressant utsaga är att man vill visa att man kan köra och tar det därför försiktigare med 
medpassagerare. Det antyder att han uppfattar försiktiga förare som bra förare. Den 
information om risker och konsekvenser av olyckor som de fått genom skolan verkar ha 
resulterat i en närmare eftertanke av vad som kan hända när man kör vårdslöst med kompisar i 
bilen och att det skulle vara svårt att leva med. Dessa tankar kan liknas med Bronfenbrenners 
(1979) ekologiska perspektiv på individers utveckling. Utvecklingen är ett resultat av 
interaktionen mellan olika miljöer och individer. Vi tar inte enbart hänsyn till egna viljor och 
behov utan har även andra människor i åtanke när vi handlar och tar olika beslut.  
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Den person som har haft körkort längst (6 mån., IP K8) har självklart lite mer erfarenhet än de 
andra av att köra själv och har också uppfattningar som skapar mest variation i det empiriska 
materialet. Han menar att grupptryck har en viss påverkan så när man har medpassagerare i 
bilen och det är halt ute, då vill man leka lite med bilen. Den variation som hans svar 
genererar kan vara en effekt av att han haft körkort längre än de andra, men även att han har 
ett nytaget körkort. Som nämnts i bakgrundskapitlet är risken för olycksinblandning störst 
under det första året med körkort (Engström, et.al., 2003). Intervjupersonen beskriver även att 
han tidigare inte hade några gränser när han körde bil, tills han åkte dit för fortkörning, och tar 
det nu därför lite lugnare. Hans resonemang kring grupptryck är intressant utifrån ”the theory 
of planned behaviour”. Teorin säger att uppfattningen av vad betydelsefulla personer i 
omgivningen förväntar sig, skapar en subjektiv norm gällande olika handlingar. Om 
kompisarna och föraren själv gillar att sladda med bilen vid halt väglag, och föraren dessutom 
upplever en förmåga att hantera en sådan handling, kommer handlingen sannolikt att utföras. 
 

Vad har unga män för uppfattning av risker i trafiken? 
För att ta reda på huruvida intervjupersonerna upplever risker i trafiken är det av intresse att 
veta vad de har för uppfattningar av vad som är risker. Det förekommer flera varierande 
uppfattningar; människan, miljö och händelser uppfattas som risker. Mänskliga faktorer är 
sådant som det faktum att människor inte tänker innan de handlar samt rattonykterhet och 
vårdslös körning. Risker kan också vara människor som skapar irritation genom att köra för 
sakta vilket leder till farliga omkörningar. Miljö- eller yttre faktorer är bland annat 
viltolyckor. På frågan om de uppfattar sig själva som en risk förekommer svaret att alla är 
risker då det är krafter man inte styr över, man vet aldrig vad som kan hända. Denna 
beskrivning av krafter kan också ses som en yttre faktor. En speciellt intressant uppfattning av 
risk är att risker är sådant som kan hända, konsekvenser av någons handlande eller av en 
olycka som skada eller död. Det är också en risk att bli stannad av polisen då man inte är van 
vid det. En av intervjupersonerna berättar att man håller hastigheterna mest för körkortets 
skull, snarare än för att förhindra att olyckor sker. Rädslan att bli stoppad av polisen är en 
intressant synpunkt som även tas upp i Nollriskteorin (Näätänen och Summala, 1976). En 
fråga som kan ställas utifrån dessa uppfattningar om risker som konsekvenser är om man har 
en upplevd ”nollrisk” så länge det inte händer något? Ett av svaren på frågan om de uppfattar 
sig själva som en risk är att man ju inte har varit utsatt för något. Intervjupersonen fortsätter 
med att beskriva en riskfylld situation då han körde utan bromsar och antyder att han kanske 
var en risk då. Resonemanget kan liknas med vad Näätänen och Summala (1976) beskriver i 
Nollriskteorin om påverkansfaktorer på förares beteende. Tidigare erfarenheter bygger upp 
vissa förväntningar. Beroende på dessa förväntningar i en given situation aktiveras en 
övervakare av upplevd risk, har det inte tidigare hänt någon så finns heller ingen risk att det 
kommer att hända något. Med tillräckligt starka motiv till att utföra en handling, i 
intervjupersonens fall att köra utan bromsar för att komma in till stan, kommer handlingen att 
utföras utan upplevelse av risk.  
 
Att polisen är synlig tas upp av en av intervjupersonerna som en konkret åtgärd för hur risker 
kan förhindras. Konkreta åtgärder som vajrar, alkolås och säkra vägar, kan vara sådana som 
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inte leder till beteendeförändringar eller hindrar människor från att ta risker, men bidrar till att 
minska de svåra konsekvenserna av olika riskfyllda handlingar. Det är en insikt som stämmer 
överens med Vägverkets nollvision, där skador av olyckor är problem som behöver lösningar 
(Vägverket, 1996). Vissa intervjupersoner beskriver att de uppfattar att risker inte kan 
förhindras. Det är möjligt att de menar att risker inte helt kan elimineras, men att 
konsekvenserna av risker kan minimeras. En speciellt intressant uppfattning är att det inte 
förekommer särskilt mycket information och reklam i massmedia för att minska trafikolyckor. 
De intervjuade har olika förslag på hur detta skulle kunna utformas; konkret information om 
vad som kan hända och att få höra om andras erfarenheter av olyckor. Näätänen och Summala 
(1976) menar däremot att förares brist på motivation är en anledning till att reklamkampanjer 
ofta misslyckas. Ändå finns det en vilja bland intervjupersonerna till att minska risker och 
olyckor i trafiken genom ökad insikt och kunskap. Förutom uppfattning av risker förekommer 
även intressanta reflektioner kring trafiksäkerhet. Man märker ett engagemang i vissa frågor 
utifrån deras svar angående uppfattningar av trafikregler. Trafikreglerna uppfattas vara bra 
generellt men det finns synpunkter på hur de skulle kunna förbättras. Ett intressant uttalande 
görs kring den relativt nya lagen om väjningsplikt vid övergångsställe. Intervjupersonen 
menar att den generation som växer upp idag inte kommer att lära sig att titta innan de går 
över gatan och att det finns en stor fara i det. Detta uttalande tyder på ett säkerhetstänkande 
samt att alla trafikanter och myndigheter som formar lagar har ett ansvar för den enskilda 
individen. Vidare framkommer det att väjningsplikten ger upphov till hög bränsleförbrukning 
vilket uppfattas som ekonomiskt och miljömässigt ohållbart. Det är godtagbart att bryta mot 
trafikregler i de fall då man kan rädda liv eller förebygga att olyckor sker. En menar att det 
även är acceptabelt att bryta mot trafikregler för att hinna hem till gården om det inträffat 
någon olycka med djuren. Det intressanta ligger inte i deras sakkunskap, huruvida de har rätt 
eller fel angående våra trafikregler, eller hur risker ska kunna minska, utan att de faktiskt har 
bestämda åsikter och att det är något som de har reflekterat över, inte bara som ett resultat av 
att de blir intervjuade om ämnet. Intervjupersonerna har positiva erfarenheter av projekt och 
temadagar som har drivits inom skolan samt massmedial information och reklam med 
anledning att öka medvetenheten om risker och trafikolyckor. Detta är något som borde tas 
tillvara på i förarutbildning men även i den vanliga skolutbildningen. Det unga förare själva 
nämner som bra åtgärder och sådant de själva påverkas av borde vara något att gå vidare med 
i utbildningssammanhang.  
 

Vad har unga män för uppfattning av sin omgivning? 
Det förekommer varierande spontana svar på hur man uppfattar det samhälle vi lever i idag. 
Ökad brottslighet nämns som ett av dagens samhällsproblem och att det borde vara hårdare 
straff för grova brott. Ytterligare uppfattningar är att det är svårt att vara lantbrukare i Sverige 
idag och att lantbruket är viktigt att värna om. Jag skulle vilja likna dessa tankar med 
grundtankarna i det ekologiska perspektivet. Förhållanden på en övergripande nivå; 
ideologiska, politiska, ekonomiska och historiska värderingar utgör makrosystemet och 
formar individers utveckling (Bronfenbrenner, 1979). Dessa förhållanden har även påverkan 
på exonivån vilket exempelvis kan ge effekter på människors arbetssituation. Utifrån dessa 
grundtankar skulle man kunna se hur intervjupersonernas uppväxt i lantbrukarfamiljer präglar 
deras uppfattningar av samhället och tankar om framtiden. Lantbrukares arbetsmiljö skiljer 
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sig ofta åt från många andra yrken då gården de arbetar på ofta också är deras hem. Dessutom 
är ofta barnen involverade tidigt i arbetet vilket även framkommer av intervjuerna. Kanske 
påverkas lantbrukarfamiljer mer än andra av den politik och ekonomi som förs i landet då det 
ger effekter på lantbruket som är en stor del av identiteten? Av intervjuerna framkommer även 
att det finns en nära relation till föräldrarna, framförallt pappan, men även till syskon. 
Föräldrar och syskon är dessutom förebilder och de som har störst påverkan på 
intervjupersonernas beteenden och handlingar då de har gjort sådant i livet som 
intervjupersonerna själva skulle vilja göra. Dessa relationer mellan föräldrar, barn och deras 
syskon kan förstås utifrån det ekologiska perspektivet (Bronfenbrenner 1979) samt ”the 
theory of planned behaviour” (Ajzen, 1991). Individens utveckling utgörs av de relationer, 
roller och aktiviteter som finns i närmiljön. Beteendet är ett resultat av de normer som råder i 
samhället såväl som rådande normer bland betydelsefylla människor som föräldrar och 
vänner. Mot bakgrund av detta kan det förstås att föräldrars egen körstil och uppfattningar av 
trafiksäkerhet påverkar deras barns sätt att tänka kring trafik. Om en förälder som dessutom är 
en förebild för barnet har ett riskfyllt beteende i trafiken är det med stor sannolikhet så att 
barnet ärver beteendet. Denna tankegång kan appliceras även på andra riskbeteenden som 
droganvändning, brottslighet och våld.   
 
Som nämnts tidigare finns en vilja bland intervjupersonerna att påverka. De menar även att 
delaktighet är möjligt så länge det finns en vilja. Skolresultat och framtida arbete är sådant 
man själv kan påverka genom eget initiativ och att inte falla för grupptryck. Däremot 
uppfattas det svårare att direkt kunna påverka lagar som redan är bestämda eller hur 
arbetsmöjligheterna kommer att se ut i framtiden, med tanke på lantbrukares lönsamhet. 
Liknelser kan göras till attitydens betydelse för att en handling ska utföras utifrån ”the theory 
of planned behaviour” (Ajzen, 1991). Om resultatet av goda skolprestationer förväntas ge ett 
positiv utfall i framtiden kommer benägenheten för att prestera bra att öka. 
 

5.3 Avslutande reflektion 

Då trafikolyckorna är ett folkhälsoproblem i Sverige behöver det förebyggande arbetet 
fortsätta att utvecklas för att minska kostnader och lidande i samhället. Mer kunskap behövs 
om hur riskgrupper ska nås och hur beteende faktiskt ska kunna ändras. För att få effektiva 
resultat av insatser är det viktigt att veta vilka målgrupper man jobbar med och dess 
egenskaper. Utifrån ”the theory of planned behaviour”, (Ajzen, 1991) skulle kunskap om 
målgruppens attityder, normer och upplevda kontroll behövas för att förstå beteenden. Dock 
är det inte tillräckligt att enbart koncentrera åtgärder till riskgrupper utan även de system som 
enligt det ekologiska perspektivet påverkar individer (Bronfenbrenner, 1979). Föräldrar och 
skola spelar en viktig roll för barns och ungdomars lärande och förekommande beteende. 
Relationer i närmiljön kommer att ha påverkan på barns och ungdomars framtida normer och 
identitetsutveckling. Likväl spelar samhällsövergripande värderingar roll för hur säker 
trafiken är. Hur trafikproblemet läggs fram inom politiken och hur mycket pengar som satsas 
på att göra vägarna säkra kommer att prägla befolkningens syn på trafiksäkerhet och 
förståelse för att alla har ett ansvar.  
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Då föräldrar påverkar barns handlingar och beteenden kan det finns skäl till att föräldrar som 
övningskör med sina barn bör genomgå en kort utbildning. Avsikten med en utbildning skulle 
vara att öka kunskap och förståelse hos privata instruktörer för hur unga, blivande förare 
tänker och vad som influerar beteendet i en körsituation.  
 
Utifrån resultatet i denna uppsats framkommer det att intervjupersonerna har mycket tankar 
och idéer om vad det finns för problem i trafiken och hur våra vägar och trafiksystem skulle 
kunna göras säkrare. Jag anar även ett engagemang i de frågor som direkt berör 
intervjupersonerna beroende på deras egen erfarenhet och bakgrund och en vilja att vara 
delaktiga och göra så gott man kan för sin egen framtids skull. I flera av studierna som finns 
beskrivna i bakgrundskapitlet skildras unga män i ca 18-24 års ålder som en högriskgrupp för 
olycksinblandning. De framställs som trafikfaror som kör för fort, kör berusade och ofta 
bryter mot trafikregler. Dessutom beskrivs de ha få drömmar om framtiden och få idéer om 
vad som kan förbättra samhället. Med andra ord framställs egenskaper hos unga män som 
mycket negativa. Jag vill istället lyfta fram det positiva i intervjupersonernas utsagor. De kan 
tillföra mycket till samhället generellt men framförallt gällande frågor som rör trafik då de 
ofta kör bil och andra fordon och är mycket bilintresserade. De arenor som denna grupp av 
ungdomar kommer i kontakt med, exempelvis motorklubbar och företag inom 
lantbruk/jordbruksbranschen, skulle kunna vara potentiella samarbetspartners för att öka 
medvetenheten om trafiksäkerhet. 
 
Hur strukturer på makronivå påverkar människors beteenden kan vara ett ämne för vidare 
forskning. Könsrollsmönster är en sådan struktur som inverkar på mäns benägenhet att utsätta 
sig själva och andra för risker, då män är överrepresenterade i trafikolyckor av olika slag. 
Könsrollsmönster är även viktiga att studera gällande flera folkhälsoproblem som brottslighet, 
våld mot kvinnor och val av livsstil som matvanor, alkohol, droger och motionsvanor. Dock 
formas könsroller utifrån ytterligare strukturer på makronivå; religion, politik och historiska 
värderingar. I dagens globala samhälle är det viktigt med tvärvetenskaplig forskning för att 
kunna se problem ur olika perspektiv samt hur de olika systemen interagerar.  
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