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En utvärdering av den utökade riskutbildningen för B-körkort – delstudie 4 

av Sonja Forward, Henriette Wallén Warner och Jessica Berg 

VTI 

581 95  Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Den 1 juli 1999 ersattes den traditionella halkutbildningen med en ny, utökad riskutbild-

ning för B-körkort. Målet var att lägga mer tonvikt på riskmedvetenhet, förutseende 

körsätt och insikt om egna begränsningar. Syftet med föreliggande rapport är att redo-

visa resultatet från en utvärdering som genomfördes före och efter genomförandet av 

den nya utbildningen.  

Studien genomfördes som en enkätstudie och målgruppen var nyblivna körkortstagare 

mellan 18 och 24 år. Resultaten baseras på 778 personer som deltagit i förstudien och 

625 personer som deltagit i efterstudien. 

Inledningsvis visar resultaten att den utökade riskutbildningen inte haft någon större 

påverkan på när deltagarna började övningsköra eller hur många kör- och teorilektioner 

de tog. Däremot klarade deltagare i efterstudien både körprovet och teoriprovet på något 

färre försök än vad deltagarna i förstudien gjorde. 

Resultaten visar att deltagarna i båda studierna ansåg att de under utbildningenlärt sig 

mest om körning på halt väglag och hastighet. Däremot har man lärt sig mindre om 

alkohol/droger och trötthet. Trots det, fanns det vissa skillnader eftersom deltagarna i 

efterstudien ansåg sig ha lärt sig mer om alkohol/droger och trötthet än deltagarna i 

förstudien. De ansåg också att de lärt sig mindre om körning på halt väglag, ABS-

bromsar och antisladdsystem.  

I enkäten ingick även frågor om hur mycket utbildningen förändrat deras beteende. 

Resultaten visade att oavsett om deltagarna följde den gamla eller nya utbildningen 

ansåg de att de ändrat sitt körbeteende mest då det handlade om körning på halt väglag 

och hastighet. Däremot hade de inte ändrat sitt beteende i lika stor utsträckning då det 

handlade om alkohol/droger och trötthet. En möjlig förklaring till detta är att de redan 

innan uppträdde på ett korrekt sätt.  

Resultaten från kunskapsfrågorna visar att deltagarnas kunskaper ökat bland dem som 

genomgått den nya utbildningen. Deltagarna i efterstudien hade en bättre kunskap om 

vilken promillegräns som gäller för både rattfylleri och grovt rattfylleri. Fler svarade 

också rätt på frågan om andelen fotgängare som dödades då det påkörande fordonet kör 

i 50 km/tim och kunskapen om hur ABS-bromsar bäst skall användas för att utnyttja 

deras effekt i en kritisk situation hade också blivit bättre.  

Deltagarnas inställning till en rad olika påståenden som handlade om alkohol och 

droger, trötthet, körning på halt väglag, hastighet, tekniska system och bilbälte under-

söktes. Resultaten visar ingen förändring då det gäller inställningen till alkohol och 

droger i trafiken. En förklaring till detta är att man redan innan den nya utbildningen 

inte höll med om att man skulle blanda alkohol och bilkörning. Inställningen till trötthet 

och bilkörning förändrades däremot i efterstudien, men inte alltid i rätt riktning. Fler 

instämde med att man skulle stanna och ta en tupplur om man var trött och man hade 

också blivit mer medveten om att det inte räckte med att äta eller dricka något sött för 
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att motverka trötthet. Det var också fler som ansåg att trötthet borde straffas lika hårt 

som rattfylleri. Trots det var det fler som instämde med att det skulle räcka med att veva 

ned rutan och skruva upp musiken. Man kan därför konstatera att även om de blivit mer 

medvetna om vilken effekt trötthet har på bilkörning är man inte lika medveten om vad 

som krävs för att motverka detta. Inställningen till att köra på halt väglag förändrades 

inte något nämnvärt med det undantaget att fler i efterstudien tog avstånd ifrån att då 

man körde på halt väglag var den viktigaste kunskapen att man kunde häva en sladd. 

Inställningen till hastighet hade inte heller ändrats något nämnvärt och den förändring 

som kunde noteras var i fel riktning. Deltagarna i efterstudien ansåg i högre grad än de 

andra att trafikpolisen skulle syssla med viktigare saker än att jaga de som kör för fort. 

Slutligen hade inställningen till bilbälte, vilken även i förstudien var mycket positiv, 

ändrats då det handlade om bilbälte i baksätet. Deltagarna i efterstudien instämde mer 

med att man skulle använda bilbältet i baksätet. 

I likhet med deltagarnas inställning ändrades även deras intentioner men tyvärr inte 

alltid i rätt riktning. Två av de trafiksäkra beteendena (en om alkohol och en om bil-

bälte) var deltagarna i efterstudien mer benägna att utföra jämfört med förstudien. Det 

handlade då om att hindra en kompis som druckit alkohol från att köra bil och att 

använda bilbältet i baksätet. Däremot var de också mer benägna att utföra handlingar 

som inte var trafiksäkra (två om trötthet och tre om hastighet). Det var fler i efterstudien 

som hade för avsikt att bryta mot hastighetsregler på 50- och 70-vägar. De var också 

mer benägna att köra 5–10 km över gällande hastighetsgräns om de hade bråttom. För 

att motverka trötthet var det också fler i efterstudien som hade för avsikt att veva ned 

rutan och/eller höja musiken eller dricka kaffe. 

För att bättre förstå vad som påverkade deltagarnas intentioner att köra på ett säkert eller 

osäkert sätt utfördes en rad olika regressionsanalyser med hjälp av teorin Theory of 

planned behaviour. Resultaten visade att intentionen att köra bil efter det att man druckit 

alkohol och att inte använda bilbälte förklarades av attityden, följt av upplevd kontroll 

och den subjektiva normen. Detta innebär att de som hade för avsikt att agera på detta 

sätt ansåg att det var acceptabelt, svårt att låta bli och de upplevde att viktiga personer, i 

likhet med dem själva, accepterade beteendet.  

Sammanfattningsvis visar resultaten att de deltagare som genomgått den utökade riskut-

bildningen fått ökad kunskap och en trafiksäkrare inställning även om detta inte alltid 

avspeglade sig i en mera trafiksäker intention. Det är dock allmänt känt att det är 

mycket svårt att förändra förares intentioner (och ännu svårare att förändra deras bete-

ende). Att den nya utökade riskutbildningen då inte nått ända fram är inte helt för-

vånande med tanke på att den endast omfattar fyra timmar. Frågan är vad som kan göras 

för att nå längre. Kanske måste förändringsprocessen påbörjas tidigare med obligatorisk 

riskutbildning inom ramen för grund- och/eller gymnasieskolan och dessutom pågå 

längre genom olika typer av uppföljningar även efter det att förarna tagit körkort. 

Ytterligare forskning behövs även kring själva pedagogiken. I den nya kursplanen för 

riskutbildning finns en lång rad mål som ska uppnås – men kanske behövs även nya 

pedagogiska verktyg till utbildarna för att dessa mål ska nås. 
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Evaluation of a mandatory risk-education program for learner drivers in Sweden 

by Sonja Forward, Henriette Wallén Warner and Jessica Berg 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 

Summary 

On 1 July 1999 the mandatory skid training for learner drivers was replaced by a new 

expanded risk education program. The aim was to put emphasis on teaching pupils’ risk 

awareness instead of how to handle critical situations. The purpose of this report is to 

present the results from an evaluation conducted before and after the implementation of 

the new training program. 

The study used a postal survey before and after the implementation of the new program; 

the target group was learner drivers aged 18 to 24 years. Results are based on 778 

people who participated in the before study and 625 persons who took part in the after 

study. 

The results show that the new program had little impact on when people started to 

practice driving or how many practical and theoretical lessons they took. However, the 

participants in the after study passed the test after fewer attempts than those in the be-

fore study.  

The results show that participants in both studies believed that they learnt most about 

driving on slippery roads and speeding. Conversely, they had learnt much less about 

alcohol/drugs and fatigue. Yet there were some differences as the participants in the 

after study believed that they had learnt more about drink/drug driving and fatigue than 

the participants in the before study. They also felt that they learnt less about driving on 

slippery road surfaces, ABS brakes and traction control.  

The survey also included questions about the perceived effect of the program and how 

much it had changed their own behaviour. The results showed that participants in both 

surveys believed that the greatest effect was with regard to driving on slippery roads and 

choice of speed. However, less change was noted with regard to drink/drug driving and 

action taken to combat tiredness. One possible explanation for this is that they already 

behaved in a correct way, leaving little room for change. 

The results showed that those who had taken part in the new programme had increased 

their theoretical understanding of traffic rules and regulations more than those who had 

taken part in the old program. Participants in the after study answered the question 

about BAC limit for drink driving more correctly. They were also more correct about 

the proportion of pedestrians who are killed when the colliding vehicle is driving at 

50 km/h and how ABS brakes should be used in order to avoid an accident. 

Participants’ attitudes to drink/drug driving, fatigue, driving on slippery roads surfaces, 

speeding, technical systems and seat belts were investigated. The results show that their 

attitudes to drink/drug driving had not changed. One explanation for this is that partici-

pants even before the new program had a negative attitude towards mixing alcohol and 

driving. Their attitude towards driving when tired changed though, however, not always 

in the right direction. Positive changes included an increased understanding of what to 

do when they feel tired behind the wheel, i.e. to take a nap. They had also become more 
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aware of that only to eat or to drink something sweet would not counteract fatigue. They 

were also more likely to argue that driving when tired should be punished in the same 

way as drink driving. However, despite this there were also more who believed that 

winding down the window or turning up the music could be an effective strategy to 

combat tiredness. It can be stated that although awareness of the dangers associated with 

tiredness had increased, their strategies to combat the same was not always correct. 

Their attitudes to driving on slippery roads did not change albeit one exception, more 

people in the after study did not believe that the most important thing to do when 

driving on slippery roads is to be able to get out of a skid.  

The attitude towards speeding had not changed in any significant way and where 

changes were noted they were in the wrong direction. Participants in the after study 

believed more than the others that the traffic police have more important things to do 

than go chasing those who are driving too fast. Finally, the attitude towards the use of 

seat belt, which even before was very positive, had changed. In the after study, then 

more people argued that the seatbelt should also be used in the back seat. 

After taking part in the new program, the participants’ intentions to act in a specific 

manner changed, but unfortunately not always in the right direction. Two of the 

behaviours which could be regarded as safe actions (one for alcohol and one for seat 

belt) were more likely to be performed in the after study. The first one involved 

preventing a friend from driving a car after having consumed alcohol and the second 

one was the intention to use a seat belt in the back seat. However, they were also more 

inclined to perform acts which were unsafe (two about the fatigue and three about 

speeding). The intention to speed on urban and rural roads (50 km/h and 70 km/h) 

became more likely and they were also more likely to drive 5–10 km/h over the speed 

limit if they were in a hurry. To avoid fatigue, there were also more in the after study 

who would wind down the window and/or turn up the music volume or drink coffee. 

To better understand what influenced participants' intentions to act in a safe or unsafe 

manner a number of regression analyses where carried out using the Theory of planned 

behaviour. The results showed that the intention to drink and drive and to fail to use a 

seat belt was explained by attitude, followed by perceived behavioural control and 

subjective norm. This meant that those who intend to deviate from the rules felt that it 

was acceptable, hard to resist, and they also felt that people important to themselves 

would accept the behaviour. 

In conclusion, the results show that the participants who completed the newly expanded 

risk education program had greater knowledge and a safer attitude, even if this was not 

always reflected in their intentions. However, it is common knowledge that it is very 

difficult to change drivers' intentions (and even harder to change their behaviour). That 

the new program did not have a greater impact is not entirely surprising given that it 

covers only four hours. The question is what to do in order to reach further. Perhaps the 

process of change needs to start earlier with mandatory risk awareness training at 

secondary and/or college level. After receiving their driving licence it might be 

necessary with follow-up lessons. Further research is also needed to assess how the 

programme was taught. In the new curriculum for risk education the educator has to 

fulfil a range of different objectives – but probably new teaching tools for educators are 

needed so they can achieve these objectives. 
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1 Bakgrund 

I den nationella kursplanen för B-körkort finns de mål som ska uppnås av eleven för att 

få sitt körkort. Kursplanen är obligatorisk, oavsett om eleven övningskör med privat 

handledare eller via trafikskola med trafikskollärare (Gregersen & Nyberg, 2002). I 

kursplanen ingår även en obligatorisk riskutbildning. Denna utbildning har ersatt en 

mera traditionell halkutbildning som fokuserade på att eleven skulle kunna behärska 

svåra trafiksituationer. Bakgrunden till den nya riskutbildningen var bl.a. att studier 

visat att genomgången halkutbildning hade negativa effekter i form av fler olyckor 

(Gregersen & Strandberg, 1994). I enlighet med den nya kunskapen föreslog regeringen 

1998 i en proposition (Proposition 2007/08:128 Riskutbildning för körkortsaspiranter) 

att riskutbildningen borde utvecklas så att den förutom riskerna med körning på halt 

underlag även inbegrep andra faktorer som påverkar förarens förmåga att framföra ett 

fordon. Den nya kursplanen för riskutbildning infördes därefter den 1 juli 1999 

(Vägverkets föreskrifter VVFS 1999:23 om förarutbildning i körning på halt underlag 

m.m.). Kursplanen fokuserade mera på att öka elevernas riskmedvetenhet, förutseende 

körsätt och insikt om egna begränsningar snarare än att kunna hantera fordonet i kritiska 

situationer (VVFS 1999:23). Kursplanens huvudmål var att ”Eleven skall efter genom-

gången utbildning ha fått ökad förståelse för betydelsen av att undvika risker och ha 

givits möjligheter till en realistisk värdering av sin körförmåga” (VVFS 1999:23; 

4 kap. 2 §). Detta mål hoppades man kunna uppnå med hjälp av fyra delmål; själv-

kännedom, säkerhetsmarginaler, fordonsdynamik och körteknik. 

Den utökade riskutbildningen delades upp i Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2. 

Riskutbildning 1 syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra 

droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven 

ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar 

riskerna och hur de kan undvikas. Eleven ska efter genomgången utbildning inse 

betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt 

vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare. Riskutbildning 2 motsvarar i 

princip den tidigare riskutbildningen (halkutbildningen) och syftar till att belysa svårig-

heterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden samt 

möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. Utbildningen syftar 

också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med hastighet och väglag samt 

hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Genom att förstå 

dessa samband förväntas eleven få förståelse för betydelsen av att anpassa sin hastighet, 

köra med säkerhetsmarginaler och undvika risker. Utbildningen syftar dessutom till att 

ge eleven möjligheter till en realistisk värdering av sin körförmåga. Båda delarna ska ge 

stort utrymme för reflektion och diskussion. 

Både Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2 är uppdelade i delmålen teori (och praktik) 

samt självvärdering. 

I Riskutbildning 1 är teorimålet uppnått när eleven: 

återger 

 omfattningen av rattfylleriet 

 de regler som gäller för rattfylleri och trötthet 

 skillnaderna i olycksstatistiken mellan olika åldersgrupper och mellan män och 

kvinnor 

 hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, 

livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet 
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 hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobil-

telefon, stress, lek etc. 

och redogör för 

 hur alkohol och andra droger påverkar kroppen, beteendet och körförmågan på 

kort och lång sikt 

 vilka konsekvenserna kan bli om man kör påverkad av alkohol eller andra droger 

eller om man åker med en förare som är påverkad 

 vad man kan göra för att undvika att man själv eller andra kör eller åker med 

förare påverkade av alkohol eller andra droger 

 vilken betydelse sömnen har och hur trötthet kan påverka föraren i samband med 

körning 

 hur man kan känna igen och uppmärksamma trötthetskänslan 

 hur man undviker de risker som trötthet medför i samband med körning 

 hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka 

konsekvenser det kan få. 

 

Medan självvärderingsmålet är uppnått när eleven: 

 bedömer sin förmåga och motivation att undvika de beteenden och andra 

faktorer som kan medföra risker i trafiken 

 värderar det egna ansvaret för sin egen och andras säkerhet i trafiken. 

 

I Riskutbildning 2 är teori- och praktikmålen uppnådda när eleven: 

redogör för 

 anledningar till och konsekvenser av överskattning av sin förmåga 

 svårigheten att på ett säkert sätt bedöma olika väglag vid olika väderför-

hållanden 

 sambandet mellan erfarenhet och förmågan att bedöma risker 

 vikten av att skapa säkerhetsmarginaler vid körning för att undvika risker 

 händelseförlopp i typiska olyckor och de vanligaste olycksorsakerna samt hur 

man kan förebygga och undvika dem 

 hur bilbälte och annan skyddsutrustning i bilen används på rätt sätt 

 däckens betydelse för säkerheten och hur däckens placering påverkar bilens 

uppträdande 

 vilken betydelse tekniska system, som ABS-bromsar och antisladd, kan ha för 

säkerheten 

 betydelsen av hastighetsgränser 

värderar 

 vikten av att använda bilbälte och annan skyddsutrustning i bilen 

 hastighetens betydelse för konsekvenserna vid en trafikolycka 

 betydelsen av att undvika risker 

upplever och inser 

 hur valet av hastighet påverkar svårighetsgraden i olika situationer 

 sambandet mellan hastighet och kraschfart 

 hur olika faktorer påverkar stoppsträckans längd 

 hur olika väglag påverkar bilens köregenskaper 

 sambandet mellan körteknik och bilens uppträdande 
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 vilka fördelar, begränsningar och risker som finns med olika tekniska system 

använder 

 bilbälte på ett korrekt sätt 

anpassar 

 sin körning för att klara en given situation 

och utför 

 effektiv bromsning från minst 70 km/tim på strävt underlag. 

 

Medan självvärderingsmålet är uppnått när eleven: 

bedömer 

 sin förmåga att klara en uppkommen risksituation 

 hur egna beslut kan påverka risker. 

 

Den obligatoriska riskutbildningen omfattas av ett antal undantag (VVFS 2008:251). 

Elever som har gjort ett godkänt körprov, kunskapsprov och riskutbildning (halkut-

bildning) före 1 april 2009 behöver inte gå den nya tvådelade riskutbildningen så länge 

både prov- och riskutbildning är giltiga. Giltighetstiden för den gamla riskutbildningen 

är fyra år. Om giltighetstiden för körprov eller kunskapsprov gått ut måste eleven 

genomgå riskutbildning del 1, även om giltighetstiden för den gamla riskutbildningen 

fortfarande är giltig. 

För att se vilken effekt den nya utökade riskutbildningen haft kan man dels undersöka 

de nya körkortsinnehavarnas kunskap om de olika delarna som tas upp i den nya riskut-

bildningen, dels undersöka deras inställning till de beteenden (eg. att köra berusad eller 

alkoholpåverkad, att köra för fort, att inte använda säkerhetsbälte och att ha en övertro 

till olika tekniska system så som exempelvis ABS-bromsar och antisladdsystem) som 

diskuteras inom dessa delar. 

För att undersöka inställningen till olika beteenden kan man även använda sig av den 

teoretiska modellen Theory of planned behaviour (TPB). Denna teori har ganska ofta 

använts som utgångspunkt för att förutsäga och förstå trafiksäkerhetsrelaterade bete-

enden, såsom regelöverträdelser hos bilförare eller användning av bilbälten, (Elliot, 

2004; Forward, 2009; Parker, m.fl., 1992; Wallén Warner & Åberg, 2008). Det bör 

därför vara fruktbart att även använda denna teori för att utvärdera vilken effekt den 

utökade riskutbildningen får på elevernas attityder, normer och intentioner, vilket 

motiverar att här ge en översiktlig beskrivning av TPB. Enligt teorin påverkas 

människors beteende av deras intention och till viss del även av deras upplevda kontroll. 

Intentionen i sin tur påverkas av deras attityd till beteendet, deras subjektiva norm (vad 

de tror att deras nära och kära tycker om beteendet) samt deras upplevda kontroll över 

beteendet (Ajzen, 1991). Om någon till exempel har en positiv attityd och subjektiv 

norm till att köra för fort samtidigt som de upplever att de har en låg kontroll över sitt 

hastighetsval (exempelvis på grund av att de har svårt att komma ihåg vilken hastighets-

begränsning som gäller) kommer de ha en stark intention att köra för fort. Så fort till-

fälle ges kommer de således även att göra just det. Figur 1 visar en schematisk bild över 

teorin. 
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Figur 1  En schematisk bild av teorin Theory of planned behaviour (Ajzen, 1991). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utvärdera effekten av den utökade riskutbildningen 

för körkort B med avseende på följande områden: 

 Körkortstagarnas attityder, normer och intentioner till olika påståenden som rör; 

bilbälte, hastighet, alkohol/droger, trötthet, körning på halt väglag, airbag, ABS 

och antisladdsystem 

 Körkortstagarnas kunskap om trafikregler. 

 

 

Beteende 

 

Subjektiv 

Norm 

 

Upplevd 

Kontroll 

 

Attityd 

 

Intention 
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2 Metod 

2.1 Genomförande 

Studien genomförs som en enkätstudie bestående av en föremätning och en eftermät-

ning. Målgruppen är nyblivna körkortstagare med B-behörighet som var mellan 

18–24 år gamla när de tog B-körkortet. 

Hösten 2007, före införandet av den nya riskutbildningen, skickades en enkät  ut till 

1 500 slumpvis utvalda personer mellan 18 och 24 år som tagit körkort med B-behörig-

het. Efter två påminnelser hade totalt 778 personer svarat på enkäten vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 52 %. 

Den 1 april 2009 infördes den nya riskutbildningen (Riskutbildning 1 plus Riskutbild-

ning 2). 

Efter att den nya riskutbildningen pågått i sex månader skickades en andra enkät ut. 

Samma enkät som 2007 användes med undantag för fem frågor som tagits bort (pga. att 

de var svårbesvarade eller inte relevanta
1
) och en som lagts till (angående vilken risk-

utbildning deltagarna genomgått). Enkäten skickades ut till 1 545 slumpvis utvalda 

personer mellan 18 och 24 år som tagit B-körkort under augusti 2009. Efter två på-

minnelser hade totalt 721 personer svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens 

på 47 %. Av dessa 721 personer hade dock enbart 625 personer genomgått både Riskut-

bildning 1 och 2. 

Resultaten av den här studien baseras således på 778 personer i föremätningen 2007 och 

625 personer i eftermätningen 2009. 

 

2.1.1 Enkätens upplägg 

I stort sett används samma enkätfrågor vid både för- och eftermätningen. I eftermät-

ningen tillkom ytterligare några frågor som behandlade riskutbildningen. Enkäten 

bestod av totalt 41 övergripande frågor med tillhörande delfrågor. Enkätfrågorna har 

delats in i följande frågeområden: 

 

A. Demografiska bakgrundsfrågor 

 Kön 

 Ålder 

 Sysselsättning 

 Familjens högsta utbildning 

 Bor i tätort eller landsbygd  

 Etnisk bakgrund (föräldrars födelseland). 

 

Dessa bakgrundsfrågor mättes med hjälp utav kategoriska svar där man fick kryssa i det 

som stämde bäst med dem. 

                                                 
1 Frågor som ansågs vara svåra att besvara eller inte relevanta: 

Hur lång tid brukade ett genomsnittligt privat övningspass ta? 

Försök att uppskatta hur många övningspass som du totalt övningskörde privat. 

Hur många timmar ägnade du totalt åt att läsa in körkortsteorin på egen hand? 

Fick du någon information/utbildning om följande faktorer under riskutbildningen? 
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B. Allmänna frågor om övningskörning med personbil  

 Ålder då de började övningsköra 

 Frågor om privat övningskörning, hur ofta och hur länge 

 Frågor om körlektioner på trafikskola 

 Frågor om teoriprovet. 

 

Dessa frågor mättes med hjälp utav kategoriska svar där man fick kryssa i det som 

stämde bäst med deras erfarenheter.  

 

C. Frågor om riskutbildning (endast efterstudie)  

 Vilka delar de genomgått 

 Vilken information de fått 

 Hur mycket de lärde sig. 

 

Svaren på de första frågorna angavs med hjälp utav kategorier. De som handlade om hur 

mycket de lärt sig mättes med hjälp av en sjugradig skala, där 1 angav mycket stor och 

7 inte alls.  

 

D. Påståenden om bilbälte, hastighet, alkohol/droger, trötthet, körning på halt 

väglag, tekniska system i bilar (mellan 6 till 11 frågor per område)  

Bilbälte ”Det är viktigt att man alltid har bilbältet fastspänt om man kör på landsväg”  

Hastighet ”Det går bra att köra för fort eftersom man då skärper sig och blir extra upp-

märksam” 

Alkohol/droger ”Det är aldrig OK att köra bil efter att man druckit två starköl” 

Trötthet ”Det är helt OK att köra bil även om man känner sig trött” 

Körning på halt väglag ”Det viktigaste när man kör på halt väglag är att man kan häva 

en sladd” 

Tekniska system i bilar ”Man behöver inte oroa sig för att få sladd om bilen har ett anti-

sladdsystem” 

 

Dessa frågor mättes med hjälp av en sjugradig skala, där ett innebär att de är positiva till 

påståendet och sju att de är negativa.   

 

E. Frågor utformade i enlighet med teorin Theory of planned behaviour 

I denna del ingick frågor som behandlade deras syn på alkohol, hastighet, bilbälte och 

trötthet. Dessa frågor var utformade i enlighet med en förenklad version av teorin 

Theory of planned behaviour. Fyra olika situationer (scenarier) presenterades och 

eleverna skulle ta ställning till olika handlingar:  
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Situation 1: Tänk dig att du är på fest i en sommarstuga på landet där alla har druckit 

alkohol. Du själv har bil och har druckit två starköl, men känner dig inte berusad 

 

Situation 2: Tänk dig att du har försovit dig och är mycket sen till en jobbintervju på en 

annan ort. Platsen du ska till ligger ca 10 mil bort och går till största delen på en 90-

skyltad landsväg genom skog.   

 

Situation 3: Tänk dig att du är på väg för att hämta din gamla mormor på järnvägssta-

tionen sent en kall vinterkväll. När du sätter dig i bilen märker du att bilbältet har 

fastnat/hakat upp sig, vilket gör att det inte går att använda. Järnvägsstationen ligger 

3 km bort och hela vägen dit är en 50-väg. Du vet dessutom att det är mycket lite trafik 

denna tid på dygnet.   

 

Situation 4: Tänk dig att du har sovit väldigt lite under en längre tid och att du känner 

dig mycket trött. Du blir då uppringd av en kompis som säger att han/hon fått tag i 

biljetter till kvällens konsert med ditt favoritband. Om du åker iväg direkt så hinner du 

till konserten. Det är sen eftermiddag och har börjat mörkna. Den största delen av resan 

på ca 10 mil går via en ny och fin motorväg.   

 

Efter varje beskrivet scenario följde ett antal frågor eller påståenden kopplade till 

scenariet. Följande beskrivning visar ett urval av de frågor/påståenden som ingick i 

enkäten: 

 Vad är din inställning till att du kör bil ifrån festen? (Attityd)  

 Vad tror du andra personer som står dig nära tycker om du skulle köra bil ifrån 

festen? De skulle tycka det var … (Subjektiv norm)  

 Skulle det vara svårt för dig att avstå ifrån att köra bil ifrån festen? (Upplevd 

kontroll) 

 Hur troligt är det att du skulle köra bil ifrån festen? (Intention). 

 

Inställningen till ovanstående påståenden mättes med hjälp av en sjugradig skala. 

1= helt acceptabelt, mycket troligt och mycket svårt, 7= helt oacceptabelt, inte alls 

troligt och inte alls svårt.  

 

F. Kunskapsfrågor 

Enkäten avslutades med 6 kunskapsfrågor. De handlade om krockvåld, hur ett bilbälte 

skall vara fastspänt, vilken promillegräns som gäller för rattfylleri respektive grovt 

rattfylleri, andelen trötthetsrelaterade olyckor, hur man skall använda ABS-bromsar, hur 

många som omkommer i trafiken som varit påverkade av alkohol och eller droger och 

slutligen hur många fotgängare av 10 som skulle dö om de blev påkörda i 50 km/tim.  

Dessa frågor mättes med hjälp utav kategoriska svar där man fick kryssa i rätt alternativ.  
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2.2 Deltagarna 

I föremätningen var den yngste deltagaren 18 år och den äldsta 27 år med en median-

ålder på 19 år. Totalt var 12 deltagare mellan 24 och 27 år vilket är utanför den 

egentliga målgruppen. Eftersom detta bara motsvarar 1,5 % av deltagarna i föremät-

ningen torde det dock inte ha påverkat resultaten. Fyrtiofem procent av deltagarna var 

män medan 55 % var kvinnor. Sextionio procent bodde i stad/tätort medan 31 % bodde 

på landsbygden. 

Tabell 1–3 visar att majoriteten av deltagarna studerade medan närmare en fjärdedel 

arbetade. En klar majoritet hade föräldrar som båda var födda i Sverige och drygt 

hälften av föräldrarna hade studerat vid universitetet. 

I eftermätningen var den yngste deltagaren 18 år och den äldsta 24 år med en median-

ålder på 18 år. Fyrtiotre procent av deltagarna var män medan 57 % var kvinnor. 

Sextiofem procent bodde i stad/tätort medan 35 % bodde på landsbygden. 

Tabell 1–3 visar att majoriteten av deltagarna studerade medan drygt en tiondel 

arbetade. En klar majoritet hade föräldrar som båda var födda i Sverige och drygt 

hälften av föräldrarna hade studerat vid universitetet. 

 

Tabell 1  Deltagarnas huvudsakliga sysselsättning i procent. 

Mätning Studerande Arbetande Arbets-
sökande 

Värnpliktig Långtids-
sjukskriven 

Annat 

2007 67,9 23,5 6,9 0,5 0,5 0,6 

2009 77,0 13,5 8,9 0,3 0,2 0,2 

 

Tabell 2  Föräldrarnas födelseland i procent. 

Mätning Båda 
Sverige 

Båda 
Asien 

Båda 
Europa 

a)
 

En Sverige/ 
En övriga 
Norden 

Annat 

2007 80,9 5,0 3,6 5,0 5,5 

2009 83,9 3,1 3,2 2,1 7,7 

a 
exklusive Sverige 

 

Tabell 3  Föräldrarnas högsta utbildning i procent. 

Mätning Universitet/
högskola 

Gymnasium Folkhögskola Grundskola Annat 

2007 51,1 39,1 4,3 4,2 1,3 

2009 51,6 41,0 3,9 2,0 1,4 

 

Utformningen av enkäten innehåller frågeställningar kring faktorerna bilbälte, hastighet, 

alkohol/droger, trötthet, körning på halt väglag, airbag, ABS och antisladdsystem. 

Fokus i enkäten ligger på attityder och intentioner. 
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2.3 Analys 

I resultatdelen redovisas centralmått och spridningsmått för samtliga frågor som 

besvarades i föremätningen 2007 respektive eftermätningen 2009. Dessutom undersöks 

om det finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan hur deltagarna som genom-

gått den nya utökade riskutbildningen uppdelad på Riskutbildning 1 och Riskutbild-

ning 2 (eftermätningen 2009) svarat i jämförelse med dem som tog körkortet innan den 

nya utökade riskutbildningen infördes och därmed bara genomgått den gamla mot-

svarigheten till Riskutbildning 2 (föremätningen 2007). För att göra denna jämförelse 

användes t-test för alla skattningsskalor (exempelvis skala 1–7; 0–10) medan kunskaps-

frågornas svarsalternativ dikotomiserades (delades upp i kategorierna rätt och fel) och 

därefter testades med chi
2
-test. 

För att testa hur mycket de variabler som ingår i teorin Theory of planned behaviour 

förklarar deltagarnas intention, har regressionsanalyser genomförts.  
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3 Resultat 

3.1 Allmänt om körkortsutbildningen 

Både vid föremätningen 2007 och vid eftermätningen 2009 började de flesta deltagarna 

övningsköra vid 16 års ålder medan den näst vanligaste åldern att börja övningsköra var 

17 år. Bland deltagarna var det en liten minoritet (2007: 7 %; 2009: 5 %) som enbart 

körde på trafikskola utan att öva privat. De flesta anmälde sig även till körprovet via en 

trafikskola (2007 och 2009: 66 %). 

Tabell 4 visar att deltagarna i föremätningen 2007 tog lika många och långa kör- och 

teorilektioner som deltagarna i eftermätningen 2009. Deltagarna i eftermätningen 2009 

fick dock godkänt på körprovet och teoriprovet efter något färre försök än deltagarna i 

föremätningen 2007. 

 

Tabell 4  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan före-
mätningen 2007 och eftermätningen 2009. 

 2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009-2007) 

 

t-värde 

Antal körlektioner 17,4 
(12,0) 

16,4 
(10,1) 

  

Längd på körlektionerna (min) 50,5 
(33,1) 

49,5 
(21,7) 

  

Antal teorilektioner 3,7 
(6,6) 

3,1 
(7,2) 

  

Längd på teorilektionerna (min) 89,7 
(46,7) 

94,5 
(39,4) 

  

Antal körprov (uppkörningar) 
– innan godkänt 

1,5 
(0,9) 

1,4 
(0,8) 

-0,1 3,1 
**
 

Antal teoriprov 
– innan godkänt 

1,5 
(1,2) 

1,3 
(0,9) 

-0,2 3,4 
**
 

** statistiskt signifikant skillnad på 1 % nivå 

För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 

skillnaderna. 

 

3.2 Allmänt om riskutbildningen 

Tabell 5 visar att både vid föremätningen 2007 och vid eftermätningen 2009 ansåg 

deltagarna att riskutbildningen lärt dem mest om körning på halt väglag, hastighet och 

ABS-bromsar medan den lärt dem minst om bilbälten, trötthet, alkohol/droger och 

airbags. 

Tabell 5 visar vidare att jämfört med deltagarna i föremätningen 2007, uppgav del-

tagarna vid eftermätningen 2009 att de lärt sig mer om trötthet och alkohol/droger. 

Samtidigt uppgav de också att de lärt sig mindre om körning på halt väglag, ABS-

bromsar och antisladdsystem. 
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Tabell 5  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremätningen 
2007 och eftermätningen 2009. Skala 1=inget alls; 7=mycket stor. 

I hur stor utsträckning anser du 
att du lärde dig något nytt om 
följande faktorer under 
riskutbildningen? 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009-2007) 

 

t-värde 

Körning på halt väglag 6,1 
(1,4) 

5,9 
(1,4) 

-0,2  2,8 ** 

Hastighet 5,5 
(1,6) 

5,5 
(1,6) 

  

ABS 5,5 
(1,6) 

5,1 
(1,7) 

-0,4   4,3 *** 

Antisladdsystem 5,0 
(1,9) 

4,8 
(1,8) 

-0,2 2,5 * 

Trötthet 3,9 
(2,1) 

4,8 
(1,8) 

 0,9 -8,8 *** 

Bilbälten 4,3 
(2,0) 

4,3 
(2,0) 

  

Alkohol/droger 3,9 
(2,1) 

4,3 
(2,1) 

 0,4 -4,0 *** 

Airbag 4,0 
(2,0) 

3,8 
(1,9) 

  

* statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivå 
**  statistiskt signifikant skillnad på 1 % nivå 
***  statistiskt signifikant skillnad på 0,1 % nivå 
För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 
skillnaderna. En positiv medelvärdesskillnad (ΔMedel) visar på en förbättrad inställning till trafiksäkerhet 
mellan före- och eftermätningen. 

 

Tabell 6 visar att både vid föremätningen 2007 och vid eftermätningen 2009 ansåg del-
tagarna att riskutbildningen ändrat deras beteende mest med avseende på körning på halt 
väglag, hastighet och ABS-bromsar medan den ändrat deras beteende minst med avse-
ende på bilbälten, alkohol/droger och airbags. 

Tabell 6 visar vidare att jämfört med deltagarna i föremätningen 2007, uppgav del-
tagarna vid eftermätningen 2009 att de ändrat sitt beteende mer med avseende på trött-
het. Med avseende på resterande sju faktorer uppgav de dock att de ändrat sitt beteende 
mindre. 
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Tabell 6  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremätningen 
2007 och eftermätningen 2009. Skala 1=inget alls; 7=mycket stor. 

I hur stor utsträckning har 
riskutbildningen lett till att du 
förändrat ditt beteende när det 
gäller följande faktorer? 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009-2007) 

 

t-värde 

Körning på halt väglag 5,4 
(1,8) 

4,8 
(3,2) 

-0,6      6,1 *** 

Hastighet 4,7 
(2,0) 

4,1 
(3,1) 

-0,6      5,2 *** 

ABS 4,5 
(2,2) 

3,9 
(2,1) 

-0,6      5,2 *** 

Antisladdsystem 4,1 
(2,2) 

3,6 
(3,9) 

-0,5      4,5 *** 

Trötthet 3,8 
(2,1) 

4,1 
(4,8) 

 0,2  -2,2 * 

Bilbälten 3,6 
(2,5) 

3,2 
(4,1) 

-0,4     3,1 ** 

Alkohol/droger 3,4 
(2,6) 

3,1 
(4,1) 

-0,3    2,2 * 

Airbag 3,7 
(2,1) 

3,2 
(3,6) 

-0,4      3,8 *** 

* statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivå 
**  statistiskt signifikant skillnad på 1 % nivå 
***  statistiskt signifikant skillnad på 0,1 % nivå 
För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 
skillnaderna. En positiv medelvärdesskillnad (ΔMedel) visar på en förbättrad inställning till trafiksäkerhet 
mellan före- och eftermätningen. 

 
3.3 Kunskapsfrågor 

Tabell 7–13 visar att en majoritet av deltagarna i eftermätningen 2009 svarade rätt på 5 
av 8 kunskapsfrågor i enkäten medan en majoritet av deltagarna i föremätningen 2007 
svarade rätt på 3 av 8 kunskapsfrågor. Jämfört med deltagarna i föremätningen hade del-
tagarna i eftermätningen en signifikant bättre kunskap om vilken promillegräns som 
gäller för rattfylleri och grovt rattfylleri, andelen fotgängare som dör då fordonet kör i 
50 km/tim och hur man på bästa sätt kan utnyttja ABS-bromsarnas effekt.  
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Tabell 7  Andelen deltagare som valde de olika svarsalternativen vid föremätningen 2007 

respektive eftermätningen 2009. Rätt svar markeras med fet stil. 

Vilken promillegräns gäller idag 
för rattfylleri respektive 
grovt rattfylleri? 

2007 2009  2007 2009  

Rattfylleri Grovt rattfylleri 

Andel 
svar 
(%) 

Andel 
svar 
(%) 

 
Chi

2
 

Andel 
svar 
(%) 

Andel 
svar 
(%) 

 
Chi

2
 

0,0 promille 0,9 1,1  0,0 0,2  

0,1 promille 12,6 10,4  0,1 0,0  

0,2 promille 71,6 80,9 15,8
 ***

 6,5 4,2  

0,4 promille 0,5 1,9  5,3 3,3  

0,5 promille 0,8 1,9  9,4 8,5  

0,8 promille 0,5 1,2  9,8 9,9  

1,0 promille 0,8 0,6  43,9 60,7 38,6
 ***

 

1,5 promille 0,0 0,2  3,4 6,8  

Vet ej 12,2 1,9  21,6 6,4  

***  statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 

 

Tabell 8  Andelen deltagare som valde de olika svarsalternativen vid föremätningen 2007 

respektive eftermätningen 2009. Rätt svar markeras med fet stil. 

Varje år omkommer många bilförare i den svenska 
trafiken. Hur stor del av dessa tror du i genomsnitt varit 
påverkade av alkohol och/eller droger? 

2007 

Andel svar 
(%) 

2009 

Andel svar 
(%) 

ca 10 %  2,3 1,6 

ca 25 % 20,1 11,2 

ca 33 % 26,7 28,1 

ca 50 % 35,2 41,2 

ca 75 % 8,8 12,8 

Vet inte 6,8 5,1 

Ingen statistiskt signifikant skillnad. 
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Tabell 9  Andelen deltagare som valde de olika svarsalternativen vid föremätningen 2007 

respektive eftermätningen 2009. Rätt svar markeras med fet stil. 

Hur stor del av alla vägtrafikolyckor bedöms vara 
orsakade av trötthet? 

2007 

Andel svar 
(%) 

2009 

Andel svar 
(%) 

1–14 % 9,4 5,7 

15–30 % 46,1 41,5 

31–50 % 17,7 28,0 

51–75 % 2,5 4,7 

Vet inte 24,4 20,2 

Ingen statistiskt signifikant skillnad. 

 

Tabell 10  Andelen deltagare som valde de olika svarsalternativen vid föremätningen 2007 

respektive eftermätningen 2009. Rätt svar markeras med fet stil. 

En bil med en förare som har en normal reaktionsförmåga kör i 
30 km/h på en torr väg. Föraren hinner då stanna om ett barn 
springer ut framför en buss samtidigt som bilen är vid bussens 
bakända. Vad hade hänt om samme förare istället kört i 50 km/h i 
samma situation? 

2007 

Andel 
svar 
(%) 

2009 

Andel 
svar 
(%) 

Föraren hade fortfarande hunnit stanna om han/hon är skicklig 2,7 2,8 

Föraren hade kört på barnet med en hastighet av ca 5–10 km/h 17,2 16,3 

Föraren hade kört på barnet med en hastighet av ca 15–20 km/h 30,0 27,5 

Föraren hade kört på barnet med en hastighet av ca 25–30 km/h 15,4 18,7 

Föraren hade kört på barnet med en hastighet av ca 35–40 km/h 10,1 12,6 

Föraren hade kört på barnet med en hastighet av ca 45–50 km/h 7,6 10,4 

Vet inte 16,9 11,8 

Ingen statistiskt signifikant skillnad. 
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Tabell 11  Andelen deltagare som valde de olika svarsalternativen vid föremätningen 2007 

respektive eftermätningen 2009. Rätt svar markeras med fet stil. 

En av tio fotgängare dör om de blir påkörda i 30 km/h. 
Hur många fotgängare dör om de blir påkörda i 50 
km/h? 

2007 

Andel 
svar 
(%) 

2009 

Andel 
svar 
(%) 

 

Chi
2
 

2 av 10 2,2 2,0  

4 av 10 23,6 14,6  

6 av 10 30,7 18,2  

8 av 10 32,9 58,0 88,3
 ***

 

10 av 10 1,9 1,6  

Vet inte 8,6 5,3  

***  statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 

 

Tabell 12  Andelen deltagare som valde de olika svarsalternativen vid föremätningen 2007 

respektive eftermätningen 2009. Rätt svar markeras med fet stil. 

Vilken 
bild visar 
det mest 
korrekta 
sättet att 
ha 
bältet? 

    

 

 

 

 

 

 

Vet ej 

2007 7,3 9,1 83,2 0,1 0,4 

2009 7,2 8,1 83,8 0,3 0,6 

Ingen statistiskt signifikant skillnad. 
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Tabell 13  Andelen deltagare som valde de olika svarsalternativen vid föremätningen 2007 

respektive eftermätningen 2009. Rätt svar markeras med fet stil. 

Hur skall du bromsa i en kritisk situation för att på bästa sätt 
utnyttja ABS bromsarnas effekt? 

2007 

Andel 
svar 
(%) 

2009 

Andel 
svar 
(%) 

 

Chi
2
 

Bromsa först mjukt och öka sedan bromstrycket successivt 8,0 5,6  

Bromsa först hårt och minska sedan bromstrycket successivt 8,0 8,7  

Bromsa stenhårt under hela bromsningen 67,3 76,8 15,2
 ***

 

Pumpbromsa”, dvs. växla mellan att trycka ned bromsen och att 
släppa på bromsen 

10,7 4,5  

Vet inte 5,9 4,4  

***  statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 

 

3.4 Kartläggning av inställning till olika påståenden 

Ytterligare analyser genomfördes där deltagarnas inställning till alkohol/droger, trötthet, 

körning på halt väglag, hastighet, tekniska system och bilbälten jämfördes. Resultaten 

visade att deltagarna i föremätningen och eftermätningen bedömde de allra flesta påstå-

endena på ett likartat sätt. Signifikanta skillnader fanns bara för 7 av 45 påståendena. 

 

3.4.1 Alkohol/droger 

Tabell 14 visar att både vid föremätningen och vid eftermätningen ansåg deltagarna inte 

att det var okej att åka med en person som druckit två starköl om man vet att han/hon är 

en skicklig förare. Däremot var de ganska neutrala till påståendet om att det är ens eget 

ansvar som bilförare att bedöma om ett läkemedel man tar gör en till en sämre bilförare. 

Vidare fanns det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan inställningen till trafik-

säkerhet hos deltagarna vid eftermätningen jämfört med hos deltagarna vid föremät-

ningen. 
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Tabell 14  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremät-

ningen 2007 och eftermätningen 2009. En del av skalorna har vänts (omvänd skala) så att ett 

högre medelvärde alltid representerar en trafiksäkrare inställning. 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 

1=instämmer helt 
7=tar helt avstånd 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

Det är OK att åka med en person som druckit två starköl om man vet att 
han/hon är en skicklig förare  

6,7 
(1,2) 

6,8 
(1,0) 

Man kan aldrig acceptera kombinationen alkohol och bilkörning 
(omvänd skala) 

6,6 
(1,3) 

6,7 
(1,1) 

Det är aldrig OK att köra bil efter att man druckit två starköl 
(omvänd skala) 

5,7 
(2,4) 

5,8 
(2,3) 

Även om alkoholen gått ur kroppen bör man aldrig köra bil dagen efter om 
man känner sig trött och seg (omvänd skala) 

5,6 
(1,8) 

5,8 
(1,7) 

Rattfylleribrott borde alltid leda till fängelsestraff 
(omvänd skala) 

5,2 
(1,9) 

5,0 
(1,9) 

Om man tar något läkemedel så är det alltid ens eget ansvar att bedöma 
om det gör en till en sämre bilförare (omvänd skala) 

4,5 
(2,1) 

4,7 
(2,1) 

7= tar helt avstånd utom då skalan är vänd då 7=instämmer helt. Inga statistiskt signifikanta skillnader. 

 

3.4.2 Trötthet 

Tabell 15 visar att både vid föremätningen och vid eftermätningen instämde deltagarna 

mest med påståendet om att alla som är så trötta att de behöver anstränga sig mer än 

vanligt när de kör bil bör stanna och ta en tupplur på ca 20 minuter innan de fortsätter 

att köra. Vidare var de ganska neutrala till påståendet om att det är effektivt att äta eller 

dricka något sött för att motverka trötthet. 

Jämfört med deltagarna i föremätningen, instämde deltagarna vid eftermätningen mer 

med påståendena att alla som är så trötta att de behöver anstränga sig mer än vanligt när 

de kör bil bör stanna och ta en tupplur på ca 20 minuter innan de fortsätter att köra och 

att de som kör bil mycket trötta borde straffas lika hårt som de som kör rattfulla. 

Samtidigt tog de ett större avstånd från påståendet om att det är effektivt att äta eller 

dricka något sött för att motverka trötthet (dvs. förbättrade inställningar). Däremot tog 

de mindre avstånd till påståendet att det bara är att veva ned rutan, skruva upp musiken 

eller liknande och sedan fortsätta att köra även om man är trött (dvs. en försämrad in-

ställning). 
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Tabell 15  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan 

föremätningen 2007 och eftermätningen 2009. En del av skalorna har vänts (omvänd skala) så 

att ett högre medelvärde alltid representerar en trafiksäkrare inställning. 

I vilken utsträckning instämmer du i följande 
påståenden? 

1=instämmer helt 
7=tar helt avstånd 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009–2007) 

 

t-värde 

Alla som är så trötta att de behöver anstränga sig mer 
än vanligt när de kör bil bör stanna och ta en tupplur 
på ca 20 minuter innan de fortsätter att köra 
(omvänd skala) 

5,5 
(1,7) 

6,1 
(1,4) 

 0,6 -6,9 
***

 

Om man känner sig trött när man kör bil är det bara 
att veva ned rutan, skruva upp musiken eller liknande 
och sedan fortsätta att köra 

5,4 
(1,6) 

5,2 
(1,6) 

-0,2  2,5 
* 

Det är helt OK att köra bil även om man känner sig 
trött 

4,6 
(1,6) 

4,6 
(1,5) 

  

De som kör bil mycket trötta borde straffas lika hårt 
som de som kör rattfulla (omvänd skala) 

3,3 
(1,8) 

3,6 
(1,7) 

 0,4 -4,2 
***

 

Att köra bil när man är trött borde vara förbjudet 
(omvänd skala) 

3,3 
(1,8) 

3,4 
(1,7) 

  

Det är effektivt att äta eller dricka något sött för att 
motverka trötthet 

3,3 
(1,7) 

3,6 
(1,7) 

 0,3 -3,3 
**
 

7= tar helt avstånd utom då skalan är vänd då 7=instämmer helt. 

*statistiskt signifikant skillnad på 5 % nivå; 

**  statistiskt signifikant skillnad på 1 %-nivå 

***  statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 

För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 

skillnaderna. En positiv medelvärdesskillnad (ΔMedel) visar på en förbättrad inställning till trafiksäkerhet 

mellan före- och eftermätningen. 

 

3.4.3 Körning på halt väglag 

Tabell 16 visar att både vid föremätningen och vid eftermätningen instämde deltagarna 

mest med påståendet om att man ska hålla extra stort avstånd till fordonet framför när 

det är halt väglag medan de var ganska neutrala till påståendet om att det viktigaste när 

man kör på halt väglag är att man kan häva en sladd. 

Jämfört med deltagarna i föremätningen, instämde inte deltagarna vid eftermätningen i 

lika hög grad med påståendet att det viktigaste när man kör på halt väglag är att man 

kan häva en sladd (dvs. en förbättrad inställning). 
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Tabell 16  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremät-

ningen 2007 och eftermätningen 2009. En del skalorna har vänts (omvänd skala) så att ett 

högre medelvärde alltid representerar en trafiksäkrare inställning. 

I vilken utsträckning instämmer du i följande 
påståenden? 

1=instämmer helt 
7=tar helt avstånd 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009–2007) 

 

t-värde 

Vid halt väglag ska man alltid hålla extra stort avstånd 
till fordon framför (omvänd skala) 

6,7 
(1,0) 

6,7 
(1,1) 

  

Om man är koncentrerad och uppmärksam så kan 
man köra likadant när det är halt som när det är torrt 
på vägarna 

6,0 
(1,5) 

6,0 
(1,5) 

  

Om man får sladd har väghållaren inte plogat eller 
saltat vägarna tillräckligt  

5,8 
(1,4) 

6,0 
(1,3) 

  

Vid riktigt dåligt väder och halka bör man låta bli att 
köra bil (omvänd skala) 

5,0 
(1,9) 

4,9 
(1,8) 

  

Får man sladd har man alltid kört för fort efter rådande 
vägförhållanden (omvänd skala) 

4,1 
(2,1) 

4,3 
(2,1) 

  

Det viktigaste när man kör på halt väglag är att man 
kan häva en sladd  

3,9 
(2,0) 

4,1 
(1,8) 

0,2 -2,1 
*
 

7= tar helt avstånd utom då skalan är vänd då 7=instämmer helt. 

*statistiskt signifikant skillnad på 5 %-nivå 

För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 

skillnaderna. En positiv medelvärdesskillnad (ΔMedel) visar på en förbättrad inställning till trafiksäkerhet 

mellan före- och eftermätningen. 

 

3.4.4 Hastighet 

Tabell 17 visar att både vid föremätningen och vid eftermätningen ansåg deltagarna inte 

att bilförarna själva borde få bestämma hur fort de vill köra medan de var mera tvek-

samma till påståendet om att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsbegräns-

ningarna. 

Jämfört med deltagarna i föremätningen, ansåg deltagarna vid eftermätningen i högre 

grad att trafikpolisen borde syssla med viktigare saker än att jaga de som kör för fort 

(dvs. en försämrad inställning). 
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Tabell 17  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremät-

ningen 2007 och eftermätningen 2009. Ett högre medelvärde representerar alltid en trafik-

säkrare inställning. 

I vilken utsträckning instämmer du i följande 
påståenden? 

1=instämmer helt 
7=tar helt avstånd 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009-2007) 

 

t-värde 

Bilförare borde själva få bestämma hur fort de vill köra 6,5 
(1,1) 

6,5 
(1,1) 

  

Det går bra att köra för fort eftersom man då skärper 
sig och blir extra uppmärksam 

6,4 
(1,2) 

6,4 
(1,2) 

  

Det spelar ingen större roll om man kör 5-10 km/h för 
fort på 30-vägar 

6,4 
(1,3) 

6,4 
(1,3) 

  

Hastighetens betydelse för trafiksäkerheten är 
överdriven 

6,0 
(1,5) 

6,1 
(1,3) 

  

Det är inte farligt att köra 5-10 km/h för fort om man är 
en skicklig bilförare 

5,9 
(1,6) 

5,9 
(1,5) 

  

Det spelar ingen större roll om man kör 5-10 km/h för 
fort på 50-vägar 

5,9 
(1,6) 

5,8 
(1,6) 

  

Det spelar ingen större roll om man kör 5-10 km/h för 
fort på 70-vägar 

5,3 
(1,8) 

5,2 
(1,8) 

  

Trafikpolisen borde syssla med viktigare saker än att 
jaga de som kör för fort 

5,2 
(1,8) 

5,0 
(1,8) 

-0,3 2,7 
**
 

Det spelar ingen större roll om man kör 5-10 km/h för 
fort på 90-vägar 

5,0 
(2,1) 

4,8 
(2,0) 

  

Det spelar ingen större roll om man kör 5-10 km/h för 
fort på 110-vägar 

4,6 
(2,2) 

4,5 
(2,2) 

  

Det är viktigare att följa trafikrytmen än att följa 
hastighetsgränserna 

4,5 
(1,9) 

4,5 
(1,9) 

  

7= tar helt avstånd. 

*statistiskt signifikant skillnad på 5 %-nivå 

För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 

skillnaderna. En positiv medelvärdesskillnad (ΔMedel) visar på en förbättrad inställning till trafiksäkerhet 

mellan före- och eftermätningen. 

 

3.4.5 Tekniska system 

Tabell 18 visar att både vid föremätningen och vid eftermätningen instämde deltagarna 

med påståendet att passagerarplatsen i framsätet utgör den säkraste platsen för en bakåt-

vänd bilbarnstol i de fall då det finns en krockkudde på platsen. Däremot var de mera 

tveksamma till att man alltid kan stanna på en kortare sträcka i en kritisk situation om 

man kör en bil med ABS än en bil utan ABS. 

Vidare fanns det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan inställningen till trafik-

säkerhet hos deltagarna vid eftermätningen jämfört med hos deltagarna vid föremät-

ningen. 
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Tabell 18  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan före-

mätningen 2007 och eftermätningen 2009. Ett högre medelvärde representerar alltid en 

trafiksäkrare inställning. 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 

1=instämmer helt 
7=tar helt avstånd 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

Om det finns en krockkudde på passagerarplatsen i framsätet så är denna 
plats den säkraste för placeringen av en bakåtvänd bilbarnstol 

6,8 
(0,9) 

6,8 
(0,9) 

Om man har krockkudde på förarplatsen är det inte lika viktigt att ta på sig 
bilbältet när man kör  

6,6 
(1,3) 

6,7 
(1,1) 

Man kan köra med kortare avstånd till fordon framför om man har ABS  6,2 
(1,3) 

6,3 
(1,2) 

Man behöver inte oroa sig för att få sladd om bilen har ett antisladdsystem 6,1 
(1,3) 

6,2 
(1,2) 

Man kan köra fortare vid halt väglag om man kör en bil med antisladd-
system än om man kör en bil utan antisladdsystem 

5,7 
(1,5) 

5,8 
(1,5) 

Man kan alltid stanna på en kortare sträcka i en kritisk situation om man 
kör en bil med ABS än en bil utan ABS 

4,4 
(2,1) 

4,6 
(2,1) 

7= tar helt avstånd. 

Inga statistiskt signifikanta skillnader. 

 

3.4.6 Bilbälten 

Tabell 19 visar att både vid föremätningen och vid eftermätningen instämde deltagarna 

mest med påståendena om att det är viktigt att alltid ha bilbältet fastspänt oavsett om 

man kör i tätort eller på landsväg samt att det är viktigt att alltid ha bilbältet fastspänt 

om man sitter i framsätet. Samtidigt instämde de inte med påståendet om att det inte är 

förarens problem om en passagerare i baksätet struntar i att ha bilbältet fastspänt under 

körning 

Jämfört med deltagarna i föremätningen, instämde deltagarna vid eftermätningen mer 

med påståendet att det är viktigt att alltid ha bilbältet fastspänt om man sitter i baksätet 

(dvs. en förbättrad inställning). 
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Tabell 19  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremät-

ningen 2007 och eftermätningen 2009. En del skalorna har vänts (omvänd skala) så att ett 

högre medelvärde alltid representerar en trafiksäkrare inställning. 

I vilken utsträckning instämmer du i följande 
påståenden? 

1=instämmer helt 
7=tar helt avstånd 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009–2007) 

 

t-värde 

Det är viktigt att alltid ha bilbältet fastspänt om man 
kör i tätort (omvänd skala) 

6,8 
(0,9) 

6,8 
(0,8) 

  

Det är viktigt att man alltid har bilbältet fastspänt om 
man kör på landsväg (omvänd skala) 

6,8 
(1,0) 

6,8 
(0,9) 

 
 

Det är viktigt att alltid ha bilbältet fastspänt om man 
sitter i framsätet (omvänd skala) 

6,8 
(0,8) 

6,8 
(0,6) 

  

Det är viktigt att alltid ha bilbältet fastspänt om man 
sitter i baksätet (omvänd skala) 

6,7 
(1,1) 

6,8 
(0,8) 

0,1 -2,4 
*
 

Man behöver inte alltid använda bilbälte om man bara 
ska åka en kort bit 

6,4 
(1,5) 

6,4 
(1,3) 

  

Man ska alltid säga till personer som inte tar på sig 
bilbältet (omvänd skala) 

6,3 
(1,4) 

6,3 
(1,3) 

  

Om man krockar i en så låg hastighet som 30 km/h 
klarar man sig bra utan bilbälte  

6,2 
(1,4) 

6,2 
(1,3) 

  

Man bör alltid sträcka bilbältet en extra gång innan 
man åker iväg (omvänd skala) 

5,6 
(1,7) 

5,5 
(1,7) 

  

Det är inte förarens problem om en passagerare i bak- 
sätet struntar i att ha bilbältet fastspänt under körning 

5,5 
(1,9) 

5,5 
(1,9) 

  

7= tar helt avstånd utom då skalan är vänd då 7=instämmer helt. 

*statistiskt signifikant skillnad på 5 %-nivå.  

För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 

skillnaderna. En positiv medelvärdesskillnad (ΔMedel) visar på en förbättrad inställning till trafiksäkerhet 

mellan före- och eftermätningen. 

 

3.5 Beteendeintentioner 

Tabell 20 visar att både vid föremätningen och vid eftermätningen undvek deltagarna 

alkohol i samband med bilkörning och insåg dessutom att tekniska system har vissa 

begränsningar. Däremot hade de en något liberalare syn vad gällde fortkörning och att 

köra när man är trött. Mer specifikt uppgav deltagarna att det var mest osannolikt att de 

skulle köra bil efter att ha druckit två starköl medan det var mest sannolikt att de inte 

skulle stanna för att sova eller dricka kaffe om de kände sig trötta under en körning. 

Jämfört med deltagarna i föremätningen, uppgav deltagarna vid eftermätningen att det 

var mer sannolikt att de skulle använda bilbälte i baksätet och att de skulle hindra en 

kompis som har druckit två starköl från att köra (dvs. förbättrade intentioner). Däremot 

uppgav de också att det var mer sannolikt att de skulle köra minst 5–10 km/h för fort på 

50- och 70-vägar eller om de var sena till ett möte eller aktivitet. Vidare var det mer 

sannolikt att de skulle veva ned bilrutan och/eller höja musiken för att kunna fortsätta 

att köra medan det var mindre sannolikt att de skulle stanna och dricka kaffe om de blev 

trötta under körningen (dvs. försämrade intentioner). 
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Tabell 20  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremät-

ningen 2007 och eftermätningen 2009. 

Hur många gånger av 10 kommer du att utföra 
följande trafiksäkra beteende alt. undvika följande 
trafikfarliga beteende (undvika) under de kommande 6 
månaderna  

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009–2007) 

 

t-värde 

Undvika att köra bil efter att ha druckit två starköl 
 

9,9 
(0,8) 

9,9 
(0,9) 

  

Använda bilbälte då du sitter i framsätet 9,8 
(0,9) 

9,9 
(0,6) 

  

Undvika att åka med en förare som druckit två starköl 
 

9,8 
(0,9) 

9,8 
(1,0) 

  

Använda bilbälte då du sitter i baksätet 9,5 
(1,5) 

9,7 
(1,1) 

 0,2 -3,2
 **

 

Undvika att köra fortare på halt väglag om du kör en 
bil med antisladdsystem än om du kör en bil utan 
detta system 
 

9,5 
(1,4) 

9,5 
(1,4) 

  

Köra med kortare avstånd till fordon framför dig om du 
kör en bil med ABS än om du kör en bil utan ABS 

9,5 
(1,6) 

9,5 
(1,5) 

  

Undvika att använda bilbälte om det finns en airbag 
på den plats du sitter  

9,4 
(2,2) 

9,6 
(1,9) 

  

Undvika att köra bil dagen efter en fest trots att du är 
osäker på om all alkohol gått ur kroppen (undvika) 

9,3 
(1,6) 

9,2 
(1,7) 

  

Undvika att använda bilbälte när du bara ska åka en 
kort bit 
 

8,9 
(2,5) 

9,0 
(2,4) 

  

Undvika att köra minst 5–10 km/h för fort på 30-vägar 
 

8,7 
(2,2) 

8,6 
(2,1) 

  

Säga till personer om de inte tar på sig bilbältet 8,2 
(2,9) 

8,1 
(2,8) 

  

Undvika att köra minst 5–10 km/h för fort på 50-vägar 
 

8,1 
(2,4) 

7,9 
(2,4) 

-0,3  2,3
 *
 

Hindra en kompis som har druckit två starköl från att 
köra 

7,6 
(3,9) 

8,2 
(3,4) 

 0,6 -2,8
 **

 

Undvika att veva ned bilrutan och/eller höja musiken 
för att kunna fortsätta att köra om du är trött  

8,0 
(2,8) 

7,5 
(3,0) 

-0,6    3,6
 ***

 

Undvika att köra minst 5–10 km/h för fort på 70-vägar 
 

7,4 
(2,8) 

7,0 
(2,8) 

-0,4   2,6
 **
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Tabell 20 (Forts.). 

Hur många gånger av 10 kommer du att utföra 
följande trafiksäkra beteende alt. undvika följande 
trafikfarliga beteende (undvika) under de kommande 
6 månaderna? 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009–2007) 

 

t-värde 

Undvika att köra bil även om du känner dig trött 
 

7,1 
(2,6) 

7,1 
(2,6) 

  

Undvika att köra minst 5–10 km/h för fort på 90-vägar 
 

7,0 
(3,1) 

6,8 
(3,0) 

  

Undvika att köra minst 5–10 km/h för fort på 
110-vägar 
 

6,9 
(3,3) 

6,6 
(3,2) 

  

Undvika att köra minst 5–10 km/h för fort om du är 
sen till något möte, aktivitet eller liknande (undvika) 

7,3 
(3,1) 

6,9 
(3,1) 

-0,4 2,3
 *
 

Undvika att följa trafikrytmen istället för 
hastighetsgränsen 
 

6,3 
(3,3) 

6,4 
(3,3) 

  

Sträcka bilbältet en extra gång innan du åker iväg 5,1 
(3,6) 

4,9 
(3,6) 

  

Hindra en kompis som är trött från att köra 3,8 
(3,7) 

4,2 
(3,6) 

  

Stanna och ta en tupplur om du börjar känna dig trött 
under körning 

3,3 
(3,8) 

3,5 
(3,6) 

  

Stanna för att dricka kaffe om du börjar känna dig trött 
under körning 

3,4 
(3,7) 

3,0 
(3,5) 

-0,4 2,2
 *
 

* statistiskt signifikant skillnad på 5 %-nivå 

**  statistiskt signifikant skillnad på 1 %-nivå 

***  statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 

För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 

skillnaderna. En positiv medelvärdesskillnad (ΔMedel) visar på en förbättrad, mer trafiksäker, intention 

mellan före- och eftermätningen. 

 

3.6 Attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll och intention 

I enlighet med teorin Theory of planned behaviour testades även om olika faktorer (som 

enligt densamma påverkar beteendet) förändrades, nämligen, attityd, subjektiv norm, 

upplevd kontroll och intention. Innan deltagarna svarade på frågorna fick de ta ställning 

till fyra olika scenarion. 

 

3.6.1 Alkohol/droger 

Tabell 21 visar att både vid föremätningen och vid eftermätningen hade deltagarna en 

mycket negativ attityd och subjektiv norm till att köra bil efter att ha druckit två starköl. 

Deltagarna ansåg också att det inte alls skulle vara svårt för dem att avstå från att köra 

efter två starköl och därför var det inte heller troligt att de skulle göra det. 

Jämfört med deltagarna i föremätningen hade deltagarna i eftermätningen en något mer 

negativ attityd till att köra bil efter att ha druckit två starköl och de ansåg även att det 

skulle vara något lättare att avstå från att göra det. Vad gäller deltagarnas subjektiva 

norm och intention fanns det dock inga signifikanta skillnader. 
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Tabell 21  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremät-

ningen 2007 och eftermätningen 2009 för attityd (A), subjektiv norm (SN), upplevd kontroll 

(UK) och intention (I). 

Tänk dig att du är på fest i en sommarstuga 
på landet där alla har druckit alkohol. Du själv 
har bil och har druckit två starköl, men känner 
dig inte berusad 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009–2007) 

 

t-värde 

A: Vad är din inställning till att du kör bil ifrån 
festen? 

1=helt acceptabelt; 7=helt oacceptabelt 

6,7 
(1,0) 

6,8 
(0,7) 

0,1 -2,3
 *
 

SN: Vad tror du andra personer som står dig 
nära tycker om du skulle köra bil ifrån festen? 
De skulle tycka det var… 

1=helt acceptabelt; 7=helt oacceptabelt 

6,2 
(1,5) 

6,3 
(1,3) 

  

UK: Skulle det vara svårt för dig att avstå ifrån 
att köra bil ifrån festen? 

1=mycket svårt; 7=inte alls svårt 

6,6 
(1,1) 

6,7 
(0,9) 

0,1 -2,3
 *
 

I: Hur troligt är det att du skulle köra bil ifrån 
festen? 

1=mycket troligt; 7=inte alls troligt 

6,8 
(0,9) 

6,8 
(0,6) 

  

I (modern): Om du kör en modern bil utrustad 
med ABS, airbags och antisladdsystem istället 
för en äldre bil utan dessa system, Hur troligt 
är det då att du kör bil ifrån en fest på landet 
om du har druckit två starköl? 

1=mycket troligt; 7=inte alls troligt 

6,7 
(1,0) 

6,8 
(0,9) 

 

 

  

* statistiskt signifikant skillnad på 5 %-nivå 

För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 

skillnaderna. En positiv medelvärdesskillnad (ΔMedel) visar på en förbättrad inställning till trafiksäkerhet 

mellan före- och eftermätningen. 

 

Tabell 22 visar att det finns ett signifikant samband mellan deltagarnas attityd, subjek-

tiva norm, upplevd kontroll och intention att köra bil efter att ha druckit två starköl.  
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Tabell 22  Korrelation mellan attityd (A), subjektiv norm (SN), upplevd kontroll (UK) och 

intention (I) vid föremätningen 2007 och eftermätningen 2009. 

 2007 

r 

2009 

r 

 A SN UK I A SN UK I 

A: Vad är din inställning till att 
du kör bil ifrån festen? 

1,0 .36
***

 .36
***

 .51
***

 1,00 .23
***

 .33
***

 .49
***

 

SN: Vad tror du andra personer 
som står dig nära tycker om du 
skulle köra bil ifrån festen? 

 1,00 .23
***

 .28
***

  1,00 .21
***

 .17
***

 

UK: Skulle det vara svårt för dig 
att avstå ifrån att köra bil ifrån 
festen? 

  1,00 .47
***

   1,00 .35
***

 

I: Hur troligt är det att du skulle 
köra bil ifrån festen? 

   1,00    1,00 

1=helt acceptabelt, mycket svårt och mycket troligt. 

***statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 

 

Tabell 23 visar att 36 % (föremätningen 2007) respektive 28 % (eftermätningen 2009) 

av variationen i intentionen kunde förklaras av deltagarnas attityd, subjektiva norm och 

upplevda kontroll. Detta innebär att de som hade för avsikt att köra bil från festen ansåg 

att detta var acceptabelt något som de också trodde deras närmaste instämde i. De upp-

levde också att det skulle vara svårt att låta bli. En viss skillnad kunde noteras mellan 

före- och eftermätningen eftersom den subjektiva normen endast förklarar intentionen i 

föremätningen. 

 

Tabell 23  Faktorer (A=attityd; SN= subjektiv norm; UK=upplevd kontroll) som påverkar 

deltagarnas intention att köra bil från festen efter att ha druckit två starköl. 

 2007 2009 

 R
2 

(%) 
Intention 

β 
R

2
 

(%) 
Intention 

β 

Modell (A + SN + UK => I) 36  28  

A: Vad är din inställning till att du kör bil ifrån 
festen? 

     .36
 ***

      .41
 ***

 

SN: Vad tror du andra personer som står dig 
nära tycker om du skulle köra bil ifrån festen? 

 .08
 *
  .04 

UK: Skulle det vara svårt för dig att avstå ifrån 
att köra bil ifrån festen? 

     .33
 ***

      .21
 ***

 

* statistiskt signifikant skillnad på 5 %-nivå 

*** statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 
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3.6.2 Trötthet 

Tabell 24 visar att både vid föremätningen och vid eftermätningen hade deltagarna en 

ganska neutral attityd och subjektiv norm till att köra 10 mil trots att de var väldigt 

trötta. Deltagarna ansåg också att det varken skulle vara särskilt lätt eller särskilt svårt 

för dem att avstå från att köra 10 mil trots att de var väldigt trötta och därför var det inte 

varken särskilt troligt eller otroligt att de skulle göra det. 

Vidare fanns det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan deltagarna i eftermät-

ningarna jämfört med deltagarna i föremätningen. 

 

Tabell 24  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremät-

ningen 2007 och eftermätningen 2009. 

Tänk dig att du har sovit väldigt lite under en längre tid och att du 
känner dig mycket trött. Du blir då uppringd av en kompis som säger 
att han/hon fått tag i biljetter till kvällens konsert med ditt favoritband. 
Om du åker iväg direkt så hinner du till konserten. Det är sen 
eftermiddag och har börjat mörkna. Den största delen av resan på 
ca 10 mil går via en ny och fin motorväg 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

A: Vad är din inställning till att du kör bil till konserten? 

1=helt acceptabelt; 7=helt oacceptabelt 

3,9 
(1,9) 

4,1 
(1,8) 

SN: Vad tror du andra personer som står dig nära tycker om du 
skulle köra bil till konserten? De skulle tycka det var… 

1=helt acceptabelt; 7=helt oacceptabelt 

3,8 
(2,0) 

4,0 
(1,8) 

UK: Skulle det vara svårt för dig att avstå ifrån att köra bil till 
konserten? 

1=mycket svårt; 7=inte alls svårt 

4,2 
(2,2) 

4,2 
(2,1) 

I: Hur troligt är det att du skulle köra bil till konserten? 

1=mycket troligt; 7=inte alls troligt 

3,8 
(2,2) 

3,8 
(2,0) 

I (modern): Om du kör en modern bil utrustad med ABS, airbags och 
antisladdsystem istället för en äldre bil utan dessa system. Hur troligt 
är det då att du kör ca 10 mil på en ny och fin motorväg om du är 
mycket trött? 

1=mycket troligt; 7=inte alls troligt 

4,8 
(2,0) 

 

 

4,8 
(1,9) 

 

 

 

3.6.3 Hastighet 

Tabell 25 visar att både vid föremätningen 2007 och vid eftermätningen 2009 hade del-

tagarna en något negativ attityd och subjektiv norm till att köra 10 km/h för fort till en 

jobbintervju efter att ha försovit sig. Deltagarna ansåg också att det inte skulle vara så 

svårt för dem att avstå från att köra för fort och därför var det inte heller så troligt att de 

skulle göra det. 

Vidare fanns det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan deltagarna i eftermät-

ningen 2009 jämfört med deltagarna i föremätningen 2007. 
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Tabell 25  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan föremät-

ningen 2007 och eftermätningen 2009. 

Tänk dig att du har försovit dig och är mycket sen till en jobbintervju 
på en annan ort. Platsen du ska till ligger ca 10 mil bort och går till 
största delen på en 90-skyltad landsväg genom skog 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

A: Vad är din inställning till att du kör bil 10 km/h för fort hela 
vägen till intervjun? 

1=helt acceptabelt; 7=helt oacceptabelt 

4,4 
(2,0) 

4,3 
(1,8) 

SN: Vad tror du andra personer som står dig nära tycker om 
du skulle köra bil 10 km/h för fort hela vägen till intervjun? De 
skulle tycka det var… 

1=helt acceptabelt; 7=helt oacceptabelt 

4,1 
(2,0) 

4,0 
(1,9) 

UK: Skulle det vara svårt för dig att avstå ifrån att köra bil 
10 km/h för fort hela vägen till intervjun? 

1=mycket svårt; 7=inte alls svårt 

4,6 
(2,1) 

4,4 
(2,0) 

I: Hur troligt är det att du skulle köra bil 10 km/h för fort hela 
vägen till intervjun? 

1=mycket troligt; 7=inte alls troligt 

4,3 
(2,2) 

4,1 
(2,0) 

I (modern): Om du kör en modern bil utrustad med ABS, 
airbags och antisladdsystem istället för en äldre bil utan dessa 
system. Hur troligt är det då att du skulle 10 km/h över 
gällande hastighetsgräns på en 90-skyltad landsväg om du är 
sen till ett viktigt möte? 

1=mycket troligt; 7=inte alls troligt 

4,1 
(2,3) 

 

 

4,0 
(2,1) 

 

 

 

3.6.4 Bilbälte 

Tabell 26 visar att jämfört med deltagarna i föremätningen 2007 hade deltagarna i 

eftermätningen 2009 en något mer negativ attityd så väl som subjektiv norm till att köra 

bil till järnvägsstationen utan bilbälte. Jämfört med deltagarna i föremätningen 2007 

ansåg de också att det skulle vara något lättare att avstå från att köra bil utan bilbälte 

och det var också något mindre troligt att de skulle göra det. 
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Tabell 26  Medelvärde, standardavvikelse (SD) samt eventuella skillnader mellan 

föremätningen 2007 och eftermätningen 2009. 

Tänk dig att du är på väg för att hämta din gamla 
mormor på järnvägsstationen sent en kall 
vinterkväll. När du sätter dig i bilen märker du att 
bilbältet har fastnat/hakat upp sig, vilket gör att 
det inte går att använda. Järnvägsstationen 
ligger 3 km bort och hela vägen dit är en 50-väg. 
Du vet dessutom att det är mycket lite trafik 
denna tid på dygnet 

2007 

Medel 
(SD) 

2009 

Medel 
(SD) 

 

ΔMedel 
(2009–2007) 

 

t-värde 

A: Vad är din inställning till att du kör bil till 
järnvägsstationen? 

1=helt acceptabelt; 7=helt oacceptabelt 

4,2 
(2,0) 

4,5 
(1,9) 

0,3 -2,5
 *
 

SN: Vad tror du andra personer som står dig 
nära tycker om du skulle köra bil till 
järnvägsstationen? De skulle tycka det var… 

1=helt acceptabelt; 7=helt oacceptabelt 

4,2 
(2,0) 

4,5 
(1,9) 

0,3 -3,1
 **

 

UK: Skulle det vara svårt för dig att avstå ifrån 
att köra bil till järnvägsstationen? 

1=mycket svårt; 7=inte alls svårt 

4,1 
(2,2) 

4,4 
(2,1) 

0,4 -3,1
 **

 

I: Hur troligt är det att du skulle köra bil till 
järnvägsstationen? 

1=mycket troligt; 7=inte alls troligt 

3,7 
(2,2) 

4,0 
(2,2) 

0,3 -2,4
 *
 

I (modern): Om du kör en modern bil utrustad 
med ABS, airbags och antisladdsystem istället 
för en äldre bil utan dessa system. Hur troligt är 
det då att du kör max 3 km utan bilbälte på en 
50-väg om du ska hämta upp någon? 

1=mycket troligt; 7=inte alls troligt 

4,7 
(2,2) 

 

 

4,9 
(2,1) 

 

 

  

* statistiskt signifikant skillnad på 5 %-nivå 

**  statistiskt signifikant skillnad på 1 %-nivå 

***  statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 

För tydlighetens skull har medelvärdesskillnader och t-värden enbart angetts för de statistiskt signifikanta 

skillnaderna. En positiv medelvärdesskillnad (ΔMedel) visar på en förbättrad inställning till trafiksäkerhet 

mellan före- och eftermätningen. 

 

Tabell 27 visar att det finns starka samband mellan deltagarnas attityd, subjektiv norm, 

upplevd kontroll och intention att köra bil till järnvägsstationen utan bilbälte. 
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Tabell 27  Korrelation mellan attityd (A), subjektiv norm (SN), upplevd kontroll (UK) och 

intention (I) vid föremätningen 2007 och eftermätningen 2009. 

 2007 

r 

2009 

r 

 A SN UK I A SN UK I 

A: Vad är din inställning till att 
du kör bil till järnvägsstationen? 

1,00 .67
***

 .46
***

 .77
***

 1,00 .70
***

 .48
***

 .75
***

 

SN: Vad tror du andra personer 
som står dig nära tycker om du 
skulle köra bil till järnvägs-
stationen? 

 1,00 .39
***

 66
***

  1,00 .39
***

 .63
***

 

UK: Skulle det vara svårt för dig 
att avstå ifrån att köra bil till 
järnvägsstationen? 

  1,00 .57
***

   1,00 .60
***

 

I: Hur troligt är det att du skulle 
köra bil till järnvägsstationen? 

   1,00    1,00 

1=helt acceptabelt, mycket svårt och mycket troligt. 

*** statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 

 

Tabell 28 visar att 68 % (föremätningen 2007) respektive 66 % (eftermätningen 2009) 

av variationen i intentionen att köra bil till järnvägsstationen utan bilbälte kunde för-

klaras av deltagarnas attityd, subjektiva norm och upplevda kontroll. 

 

Tabell 28  Faktorer (A=attityd; SN= subjektiv norm; UK=upplevd kontroll) som påverkar 

deltagarnas intention att köra bil till järnvägsstationen utan bilbälte. 

 2007 2009 

 R
2 

(%) 
Intention 

β 
R

2
 

(%) 
Intention 

β 

Modell (A + SN + UK => I) 68  66  

A: Vad är din inställning till att du kör bil till 
järnvägsstationen? 

 .50
***

  .48
 ***

 

SN: Vad tror du andra personer som står dig 
nära tycker om du skulle köra bil till 
järnvägsstationen? 

 .23
 ***

  .18
 ***

 

UK: Skulle det vara svårt för dig att avstå ifrån 
att köra bil till järnvägsstationen? 

 .25
 ***

  .30
 ***

 

***  statistiskt signifikant skillnad på 0,1 %-nivå 
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4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att mäta den utökade riskutbildningens effekt på nyblivna 

körkortsinnehavares kunskap, inställning och intention med avseende på bilbälte, 

hastighet, alkohol/droger, trötthet, körning på halt väglag, airbag, ABS och antisladd-

system.  

Inledningsvis visar resultaten att den utökade riskutbildningen inte haft någon större 

påverkan på när deltagarna börjar övningsköra eller hur många kör- och teorilektioner 

de tar. Däremot klarar deltagare som följer den nya utbildningen både körprovet 

(1,4  1,5) och teoriprovet (1,3  1,5) på något färre försök än vad deltagarna som 

följde den tidigare utbildningen gjorde. 

Oavsett om deltagarna följde den gamla eller nya kursplanen anser de att de lärt sig 

mest om körning på halt väglag och hastighet och minst om alkohol/droger och trötthet. 

Trots det finns det vissa skillnader mellan före- och efterstudien. Resultaten visar att 

deltagarna som genomgått den utökade riskutbildningen anser sig ha lärt sig mer om 

alkohol/droger och trötthet än vad deltagarna som följde den tidigare utbildningen 

gjorde – vilket är helt i linje med vad man hoppats åstadkomma när man utökade risk-

utbildningen. Å andra sidan anser deltagarna i efterstudien att de lärt sig något mindre 

om körning på halt väglag, ABS-bromsar och antisladdsystem. Eftersom Riskutbild-

ning 2 i den nya kursplanen i princip motsvarar den tidigare halkutbildningen kan en 

möjlig förklaring vara att den nya utbildningen innefattar fler moment än tidigare. Detta 

i sin tur kan ha flyttat fokus från halkutbildningen till den om alkohol/droger och 

trötthet. 

Deltagarna i studien fick även rapportera hur mycket de hade förändrat sitt eget bete-

ende. Resultatet visar att oavsett om deltagarna följde den gamla eller nya kursplanen 

har de ändrat sitt körbeteende vad gäller alkohol/droger och trötthet mindre än vad de 

ändrat sitt körbeteende vad gäller exempelvis körning på halt väglag och hastigheter. 

Eftersom deltagarna även anser att de lärt sig mindre om alkohol/droger och trötthet än 

vad de lärt sig om körning på halt väglag och hastigheter är detta resultat inte särskilt 

förvånande. Mer förvånande är det att deltagare i efterstudien ändrat sitt beteende mer 

vad gäller trötthet men samtidigt mindre vad gäller alkohol/droger, körning på halt 

väglag, hastighet, ABS, antisladd, bilbälten och airbag. En förklaring till detta kan vara 

att den nya utbildningen inte nått ända fram eftersom syftet med den inte var att enbart 

höja kunskapsnivån utan kanske framför allt att ändra deltagarnas intention (och i för-

längningen även deras beteende). En annan förklaring är att de i efterstudien ger en mer 

realistisk bild av det egna beteendet. I sådana fall kan man konstatera att ett mål med 

utbildningen uppnåtts, nämligen den om ökad självkännedom. Ytterligare en förklaring 

är att man även innan utbildningen agerade på ett korrekt sätt och därför inte behövde 

ändra sitt beteende. Detta antagande får visst stöd från de resultat som visar på del-

tagarnas inställning till framförallt alkohol och droger, vilken är väldigt negativ medan 

detsamma inte gäller synen på hastighet. 

Resultaten från kunskapsfrågorna visar att deltagarna i efterstudien har svarat rätt på fler 

frågor jämfört med förstudien. Kunskapen om promillegränser, både för rattfylleri och 

grovt rattfylleri är bättre, detsamma gäller andelen som svarar rätt på frågan om fot-

gängares risk i trafiken och hur de på bästa sätt kan utnyttja ABS-bromsarnas effekt. 

Eftersom enkäten skickades hem till deltagarna bör det dock poängteras att de hade 

möjlighet att leta reda på rätt svar i kursböcker, via internet osv. Det finns dock inget 

som tyder på att deltagarna i eftermätningen skulle vara mer benägna att leta reda på rätt 

svar än vad deltagarna i föremätningen var. 
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Vidare har deltagarna som genomgått den nya utbildningen en trafiksäkrare inställning 

till en rad olika påståenden. De har en negativare attityd till trötthet i samband med 

bilkörning och är mer medvetna om vad de bör göra för att motverka trötthet. De är 

också mer medvetna om vad som bör göras då man kör på halt väglag och anser i högre 

grad än de andra att bilbälte i baksätet är viktigt. Trots detta visar resultaten även på en 

försämring eftersom deltagarna i efterstudien anser att trafikpolisen borde syssla med 

annat än att jaga de som kör för fort. Samma försämring kunde noteras då det handlar 

om trötthet eftersom de i högre grad än de andra tror att trötthet kan motverkas om man 

äter eller dricker något sött eller om man vevar ned rutan och/eller skruvar upp musiken. 

Det kan därför konstateras att även om medvetenheten om trötthet ökat så bör man på 

ett tydligare sätt lyfta fram att det enda som gäller är att ta en tupplur.  

I likhet med deltagarnas inställning ändrades även deras intentioner men tyvärr inte 

alltid i rätt riktning. Det som ändrades i en positiv riktning handlade om alkohol och 

bilbälte. I efterstudien var det fler som tänkte stoppa en alkoholpåverkad kamrat från att 

köra bil. Det var också fler som hade för avsikt att använda bilbälte i baksätet. Det som 

ändrades i negativ riktning handlade om hastighet och trötthet. I enlighet med deras 

felaktiga inställning till vad man kan göra för att motverka trötthet är det också fler som 

tänker agera i på detta sätt. Det innebär att fler i eftermätningen har för avsikt att veva 

ned rutan, höja musiken eller dricka kaffe vilket återigen pekar på att fråga om trötthet 

måste diskuteras mera ingående. Deras avsikt att bryta mot hastighetsbestämmelserna 

har också ändrats i negativ riktningen då fler i efterstudien som avser att bryta mot 

hastighetsbestämmelserna, något som gäller både på - och 70-vägar. Det var också fler 

som avsåg att bryta mot hastighetsreglerna om de hade bråttom. Man kan därför konsta-

tera att höga hastigheter fortfarande är ett problem vilket överensstämmer väl med andra 

studier som visar att detta regelbrott är den mest vanligt förekommande förseelsen i 

trafiken (Ifver, 2007).  

En förklaring till att deltagarnas intentioner inte förbättras i samma utsträckning som 

deras kunskap och inställning kan vara att alla förändringsprocesser omfattar flera olika 

steg, där ökad medvetenhet om problemet återfinns i början av processen, medan för-

ändrade intentioner och i förlängningen även beteenden återfinns i slutet av processen 

(se Prochaska & DiClemente, 1984). Även om den nya riskutbildningen haft effekt i 

avsedd riktning har den inte varit kraftfull nog att ta deltagarna genom hela förändrings-

processen och därmed ändra deras intentioner. Å andra sidan vore det förvånande med 

tanke på att utbildningen endast sträcker sig över fyra timmar.  

En annan faktor som man måste ta hänsyn till är synen på trafiksäkerhet i samhället som 

helhet vilken kan ha förändrats över tid. Enligt Vägverkets
2
 årliga trafiksäkerhetsenkät 

har andelen 18–19- respektive 20–24-åringar som någon gång under de senaste 12 

månaderna kört bil efter att ha druckit mer alkohol än en lättöl ökat från 1,0 % till 2,5 % 

respektive 5,2 % till 8,3 % mellan 2007 och 2009. Samtidigt har andelen som under de 

senaste 12 månaderna somnat eller nästan somnat när de kört bil ökat från 8,1 % till 

16,1 % respektive 18,5 % till 28,3 % (Ekander, 2007, 2009). Huruvida de som svarat på 

Vägverkets enkät är jämförbara med deltagarna i denna studie är dock omöjligt att uttala 

sig om. 

Resultaten från regressionsanalyserna där teorin Theory of planned behaviour testades 

visar att deltagarnas intention förklaras av de frågor som ingick i enkäten. Det som för-

klarar intention mest, oberoende av beteende, är deras attityd, följd av deras upplevda 

                                                 
2 Nuvarande Trafikverket. 
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kontroll och subjektiva norm. Detta innebär att de som anser att alkohol och bilkörning 

och att strunta i bilbältet är oacceptabel inte heller har för avsikt att själva utföra hand-

lingen. De upplever att det är lätt att låta bli och de tror att deras närmaste, i likhet med 

dem själva, inte accepterar beteendet.  

Modellen förklarar deras intentioner i både före och efterstudien även om förklarings-

värdet är något högre i efterstudien (alkohol 28–36 %; bältesanvändning 66–68 %). Det-

samma gäller de faktorer som påverkar intentionen med ett undantag, deltagarna i för-

studien är något mer påverkade av andra personer då det handlar om alkohol än de i 

efterstudien. Skillnaden är väldigt liten och kan bero på slumpen snarare än någon 

viktig bakomliggande orsak.  

Sammanfattningsvis visar resultaten att de deltagare som genomgått den utökade risk-

utbildningen fått ökad kunskap och en trafiksäkrare inställning även om detta inte alltid 

avspeglade sig i en mera trafiksäker intention. Det är dock allmänt känt att det är 

mycket svårt att förändra förares intentioner (och ännu svårare att förändra deras bete-

ende). Att den nya utökade riskutbildningen då inte nått ända fram är inte helt för-

vånande med tanke på att den endast omfattar fyra timmar. Frågan är vad som kan göras 

för att nå längre. Kanske måste förändringsarbetet påbörjas tidigare med obligatorisk 

insiktsskapande riskutbildning inom ramen för grund- och/eller gymnasieskolan och 

dessutom pågå längre genom olika typer av uppföljningar även efter det att förarna tagit 

körkort. Ytterligare forskning behövs även kring själva pedagogiken. I den nya kurs-

planen för riskutbildning finns en lång rad mål som ska uppnås – men kanske behövs 

även nya pedagogiska verktyg för att dessa mål ska nås. 
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