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Förord

Denna rapport är ursprungligen en pedagogik-4-uppsats som lagts fram vid

institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings Universitet. För-

fattaren är anställd på VTI och därför ges uppsatsen även ut i VTIs rapport-

serie.

Uppdragsgivare och finansiär till denna rapport har varit Nationalföre-

ningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF).

Ett tack riktas till alla forskarkollegor på VTI som har lämnat värdefulla råd

kring hur studiens statistiska analyser bäst och effektivast användes.

Ett speciellt tack till fil. dr. Anita Franke, institutionen för pedagogik vid

Göteborgs universitet, som hela tiden har lämnat värdefulla råd kring hur

studien bäst skulle genomföras och varit uppsatsens handledare.

Ett tack också till professor Lars Owe Dahlgren, institutionen för pedagogik

och psykologi vid Linköpings universitet, som har givit råd om hur rappor-

ten kan disponeras och hur resultatet bäst kan presenteras.

Ett väldigt stort tack till alla unga de unga bilförare som lät sig intervjuas.

Alla som deltog i intervjun gjorde detta på ett fantastiskt sätt. De berättade

om sig själva, vad de tyckte och tänkte om olika frågor, hur de levde sina liv

och vad de ville göra i framtiden. De gjorde detta på ett sätt som man

egentligen inte kan begära att de skulle göra för en helt främmande person.

Än en gång ett stort tack.
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Livsstil, trafik och unga bilförare - en intervjustudie

av Hans-Yngve Berg

Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Det är Väl känt att unga bilförare (18-24 år) har en betydligt större olycks-

risk än Övriga bilförare. Unga bilförares problem i trafiken kan som ett

Övergripande exempel hänföras under fyra rubriker:

Erfarenhetsbrist

Bristfällig riskbedömning och överskattning av egen förmåga

Individuella förutsättningar, t ex personlighet och livsstil

För stor kognitiv belastningP
W
N
T
*

De individuella förutsättningarna styr Våra beteenden och reaktioner i tra-

fiksammanhang. De individuella förutsättningarna finns redan innan vi

börjar att köra bil. En åtgärd för att påverka unga bilförare är att identifiera

dem med avseende på personlighet, livsstil, social grupptillhörighet, intres-

sen eller liknande. Många studier som har haft som syfte att påvisa samband

mellan personlighet och olycksrisk har visat att det finns sådana samband

men att de är svaga. Berg (1991) genomförde en studie vid VTI vilken hade

som syfte att påvisa samband mellan unga bilförares livsstil och deras

olycksrisk i trafiken. Syftet var att identifiera högriskgrupper utifrån ung-

domars olika livsstilar.

Studien genomfördes med hjälp av postenkät till 3000 20-åringar i hela

riket. Enkäten omfattade frågor om livsstil, olyckor och om vissa bak-

grundsdata (kön, utbildning etc).

Resultatet visade bl a på att 6 olika livsstilar bland 20-åriga bilförare hade

en högre eller lägre risk i trafiken.

Den nu aktuella studien är en direkt fortsättning på denovan beskrivna stu-

dien då jag har intervjuat personer som hamnat i de olika livsstilarna. Inter-

vjun har behandlat frågeställningar som den egna förarstilen, hur de lever,

VTI RAPPORT 389



II

intressen, stil, moral och ideologi, dvs deras livsstil. Intervjun har också

berört frågor om vilka de tycker är farligast i trafiken, hur andra skall på-

verkas och hur de själva vill bli påverkade till att bli säkrare bilförare.

Sammanlagt intervjuades 25 unga bilförare i åldern 20 år.

Resultatet av enkätundersökningen visar att männen dominerar i högrisk-

grupperna.

Resultatet av intervjustudien visar på att det skiljer sig i tankar om förarstil,

hur man lever, intressen, stil, moral, och ideologi mellan de olika

grupperna. I högriskgrupperna var många arbetslösa och inom

lågriskgrupperna studerade de flesta. I högriskgrupperna fanns det också ett

betydligt större intresse kring bilar och bilkörning än hos de i

lågriskgrupperna. I högriskgrupperna säger man också att man i stor grad

kör bil emotionellt, retar upp sig på andra i trafiken, har bilen som ett kul

fritidsredskap eller kör bara en sväng för att det är roligt. Dessa tankar

återfinns i betydligt mindre grad hos lågriskgrupperna där man istället kan

utläsa en defensiv hållning till vad man klarar av i trafiken.

Stil definierades också betydligt mer som lyxigt och vräkigt hos högrisk-

grupperna än hos lågriskgrupperna. Inom högriskgrupperna hade man

ganska svårt att definiera sin ungefärliga moralgräns. Detta framkom inte

hos lågriskgrupperna där man som helhet verkade ha en ganska hög moral.

Moralen i trafiken var också betydligt större hos dem som tillhörde lågrisk-

grupperna än hos dem som intervjuats i högriskgrupperna.

I lågriskgrupperna visar man också på en betydligt större omsorgstanke mot

andra än hos högriskgrupperna. Detta avspeglas också i umgänget med

andra bilister på vägarna.
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Life style, traffic and young drivers - an interview study

by Hans-Yngve Berg
Swedish Road and Transport Research Institute, VTI

S-58195 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

It is a well-known fact that young car drivers (18-24 years) have a

considerably higher accident risk than older car drivers. The problems of

young drivers in traffic can, as a comprehensive example, relate to the

following four headings:

Lack of experience

Insufficient judgement of risks and overestimation of their own ability

Individual qualities, i.e. personality and life style

:
b
p
r

Too big cognitive stress

The individual qualifications direct our behaviour and reactions in traffic.

We already have the individual qualities before we begin to drive. A

measure to influence young drivers is to identify them with respect to

personality, life style, social group, interests etc. Many studies with the aim

of indicating connections between personality and accident risk have proved

that there are such connections but they are weak. Berg (1991) carried out a

study at VTI which aimed at indicating connections between young drivers'

life style and their accident risk in traffic. The purpose was to identify high

risk groups from the different life style of young people.

The 1991 study was carried out by means of a questionnaire to 3000 20-

year-olds, in the whole country. The questionnaire contained questions

about life style, accidents and certain background data (sex, education etc.).

The result showed e.g. that six different life styles among 20-year-old

drivers had a higher or lower risk in traffic.

The present study is a direct continuation of the above mentioned study. I

have interviewed persons representing the different life styles. The inter-
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view has treated subjects like driving style, what kind of life they live,

interests, style, moral and idealogy, i.d. their life style. The interview also

contained questions about which persons they think are the most dangerous

in traffic, how other people shall be influenced, and how they want to be

influenced themselves to be safer drivers. In total 25 young drivers, 20 years

old, were interviewed.

The result of the questionnaire study shows that men dominate in the high

risk groups.

The result of the interview study shows that there are differences in

Opinions about driving style, way of living, interests, style, moral and

ideology between the different groups. In the high risk groups many people

were unemployed and in the low risk groups most people were students. In

the high risk groups people were much more interested in cars and car

driving than in the low risk groups. Inthe high risk groups people say that

they drive emotionally, work themselves up about other people in traffic,

have the car as a nice spare time instrument or go for a drive just for fun.

These thoughts are considerably less frequent in the low risk groups where,

on the contrary, a defensive attitude to one's own ability in traffic is to be

found.

High risk groups have an appreciably more luxurious and ostentatious style

than low risk groups. In the high risk groups people found it rather difficult

to define their approximate moral limit. This was not the case in the low

risk groups where people seemed to have a rather high moral. Moral in

traffic was also much higher in the low risk groups than in the high risk

groups.

In the low risk groups people have a considerably higher attention towards

others than in the high risk groups. This can also be noticed in the relation

to other drivers on the roads.
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1 INLEDNING

Inledningsvis i detta kapitel diskuteras unga bilförare och deras problem i

trafiken. Därefter presenteras rapportens syfte.

1.1 Bakgrund - Unga bilförare och deras problem i trafiken

Bilförare har en väldigt förhöjd olycksrisk vid 18-19 års ålder som sedan

sjunker fram till 35 år för att sedan börja öka igen (Thulin 1987a). Den

forskning som har bedrivits belyser många olika och ibland väldigt

komplexa aspekter på varför just unga bilförare får en förhöjd olycksrisk i

trafiken.

Många studier visar att unga bilförare i väldigt hög grad bedömer att de

själva har en bättre förmåga att köra bil än andra bilförare (t ex Svensson

1981). Finn och Bragg (1986) finner att unga förare bedömer sin egen san-

nolikhet att råka ut för en olycka som lägre än hos andra ungdomar eller

andra bilförare. I stort sett samma mönster visas av Matthews och Moran

( 1986).

Unga förare undervärderar alltså riskerna och övervärderar sin egen för-

måga (Gregersen 1991). Troligtvis är denna tankegång omedveten eftersom

det är svårt att se något riskfyllt i det man tycker sig klara av väldigt bra.

Ytterligare en aspekt man har tittat på är hur förhållande mellan vilken ålder

man har när man tar sitt körkort och hur erfarenheten av bilkörning man

skaffar sig när man tagit sitt körkort påverkar olycksrisken i trafiken. Levy

(1990) försökte att beräkna effekterna av ålder och erfarenhet, men också av

s k curfews (körförbud på nätterna) samt obligatorisk utbildning och lägsta

ålder för alkoholförtäring. I denna studie, som genomfördes i USA, visade

sig ålder vara avgörande för olycksriskens omfattning och att speciellt 15-

åringar var utsatta. Erfarenhet har också betydelse enligt Levy, men inte i

samma utsträckning som ålder. Resultatet av Levys studie visar också att

effekten hög olycksrisk beroende på låg erfarenhet av bilkörning avtar med

ökad ålder.
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Det finns också ett antal studier som visar på att erfarenhet har en större

betydelse ån ålder vad gäller vilken olycksrisk man får i trafiken. Spolander

(1983) har studerat bilförares olycksrisker och kommit fram till att olycks-

risken är högre bland dem som kör kortare körsträckor än hos dem som kör

längre sträckor. Ferdun et al (1967) Visade i sin studie av 10 250 unga bil-

förare att erfarenhet var en viktigare faktor än ålder. Ålder visade sig ha en

viss betydelse men detta gällde enbart för män.

De slutsatser man kan dra av de ovanstående studierna år att både ålders-

korrelerade orsaker och erfarenhet har betydelse för Vilken olycksrisk man

får i trafiken.

Figur 1 visar att alla bilförare med kort erfarenhet av bilkörning har en

högre olycksrisk än bilförare med lång erfarenhet. Figuren visar också att

den höga initiala olycksrisk som alla nyblivna bilförare får genom att de har

en liten erfarenhet minskar med ökad ålder.
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Figur 1 Predicerad olycksrisk beroende på. vid vilken ålder man tar sitt

körkort (Maycock 1991)
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Vad som däremot inte går att utläsa är vilken relativ betydelse dessa båda

begrepp har och hur de samspelar med varandra. Klartär att liten erfarenhet

och låg ålder ger en hög olycksrisk. Unga nyblivna bilförare har en låg ålder

och en liten erfarenhet och detta bör enligt Maycocks resonemang, kunna

förklara en del av unga bilförares höga olycksrisk.

Ytterligare ett problem som unga bilförare drabbas av är kognitiv överbe-

lastning. Kognition kan definieras som sådana processer som gäller sinnes-

intryck, perception, begreppsbildning, tänkande och minne (Egidius 1979).

En nybliven bilförare behöver mycket av sin kognitiva kapacitet för att

klara av att växla, bromsa, gasa och vrida på olika reglage i bilen. Varje

handling en nybliven förare gör kräver alltså ett medvetet ställningstagande.

Hos bilförare med större erfarenhet har förut medvetna ställningstaganden i

stället övergått i en automatisering som avlastar hjärnan från att ta beslut

om hur man skall klara av rutinmässiga handlingar under en bilfärd. Att

klara av bilens system tar alltså upp så mycket av en nybliven bilförares

kognitiva kapacitet att han får en liten kapacitet över till samspelet med

andra trafikanter. En nybliven förare klarar därför sämre än erfarna bilförare

att perceptuellt söka av och tolka informationen om vad som händer i

omgivningen (Mourant och Rockwell 1972 ur Gregersen 1991). När man

sedan efter en viss tid som bilförare klarar av bilens system automatiskt och

den kognitiva belastningen minskar får man troligtvis kapacitet över som

kan koncentreras till samspelet med andra trafikanter. Harms (l991a,

1991b) visade att den kognitiva belastningen hos bilförare var högre i

tätortsmiljö än i landsvägsmiljö och att Vägsträckor som krävde hög

kognitiv kapacitet av föraren hade fler olyckstillfällen än de Vägsträckor där

den kognitiva belastningen var låg.

Mängdträning kan alltså i detta fall ge en "positiv färdighet" och inte en

färdighet som övergår i riskkompensation. Med positiv färdighet menas att

nya färdigheter används för att öka sin säkerhet i trafiken men inte för att

öka sin prestation t ex högre hastighet. Exempel på en negativ riskkompen-

sation kan vara att ju större färdigheter unga bilförare får i att klara av

bilens manövrering desto fortare kör de och detta medför att säkerhets-

vinsten de unga bilförarna får genom att de klarar av bilen på ett bättre sätt

dras ned helt eller delvis av att de till en viss gräns kör fortare och fortare.

Unga bilförares riskbedömning förändras troligtvis genom att de kompense-

rar sin upplevda risk med en större färdighet. Första gången de sitter bakom
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ratten upplevs nog en fart av 70 km/h som en hastighet med hög risk men

efter 12 månaders körkortsinnehav upplevs med all säkerhet 70 km/h som

en låg och ej riskabel hastighet.

Många studier har gjorts beträffande unga förares riskperception och risk-

bedömning. Unga förares risktagande kan ha samband med deras livsstil.

Vad som styr unga förares risktagande vet man inte säkert men en mycket

intressant aspekt är det samband som påvisas mellan deras olycksrisker och

sökande efter äventyr (t ex Moe och Jenssen 1990), s k "sensations seekers".

Det finns också en stor mängd studier som beskriver unga förares riskta-

gande i olika former (Jonah 1986b). Unga förare kör fortare än äldre (t ex

Wasielewski 1984). De kör också på ett sätt där de ökar sannolikheten för

konflikter med andra förare. Unga förare använder dessutom bilbälte

mindre än äldre bilförare (t ex Nolén 1988).

Ungdomar utsätter sig också för en betydligt större risk än äldre om de kör

bil alkoholpåverkade. Studier visar att unga förare med förhöjd blodalko-

holhalt är överrepresenterade i olyckor, men att de inte oftare kör berusade

än äldre bilförare (Mayhew et al 1986). Detta tyder på att unga förares risk-

bedömning försvagas och att deras riskbeteende förstärks mer av alkohol än

hos äldre bilförare. Detta stöds av den norske forskaren Glad som har

beräknat förares risker vid bilkörning. Den relativa risken för en påverkad

förare är 901 för yngre (18-24 år) mot 142 för äldre bilförare (25-42 år) om

risken för en nykter förare sätts till 1,0 (Glad 1985).

Att unga bilförare mellan 18 och 24 år har en förhöjd olycksrisk är således

ganska väl dokumenterat. Hur olycksrisken varierar inom själva ungdoms-

kollektivet (18-24 år) med avseende på grupper av ungdomar har inte stude-

rats i någon nämnvärd omfattning. Bland 20-åriga bilförare kan risken att

vålla en olycka i trafiken variera från att vara 1,5 - 12,5 gånger större om de

20-åriga bilförarna jämförs med åldersgruppen 26-64 år (Berg och

Gregersen 1993). Det är framför allt de unga männen som har den stora

överrisken. Kvinnorna når aldrig upp till männens höga risknivåer utan en

kvinnlig högriskgrupp ligger på ungefär samma risknivå som en manlig

lågriskgrupp (se figur 2).
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Figur 2 Olika relativa risker bland unga bilförare beroende på deras livs-

stil

Flera studier (t ex Schultze 1990) visar att det finns mycket som talar för att

ungdomars höga olyckstal har ett starkt samband med deras livsstil och

sociala grupptillhörighet. Horst Shultze vid Bundesanstalt für Strassen-

wesen (BASt) i Tyskland studerade ungdomars olyckor vid färd till och från

fritidsaktiviteter under kvälls- och nattetid, s k diskoteksolyckor (Young

Drivers Leisure-Related Nighttime Accidents). Shultze samlade under en

tremånadersperiod in fakta om alla olyckor som skedde under färd till eller

från diskotek. Han fann bl a att 61% av olycksförarna hade en otillåtet hög

alkoholhalt i blodet.

För att kunna uttala sig om i vilken grad livsstil har något samband med

antal olyckor, intervjuade Schultze (november 1988 till januari 1989) 1 024

personer i åldrarna 18-24 år. 79% av de intervjuade hade klass 3-körkort

(personbil). Schultze intervjuade ungdomarna om deras livs- och fritids-

intressen, attityder till bilkörning och uppträdande i trafiken, alkoholvanor
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samt deras bakgrundsförhållanden. Schultze hittade sju olika "livsstilar" och

fann att tre av dessa livsstilar definierade högriskgrupper i trafiken. I dessa

tre grupper återfanns 30% av intervjupersonerna. Schultze döpte de tre

grupperna till: "action type", "fan type" och "noncomforming type". Grup-

pen "action type" innehöll 16% av undersökningsgruppen. Speciellt utmär-

kande för denna grupp är att de ofta besöker pubar, diskotek och restau-

ranger. De förkastar såpoperor, serier, kritiska sociala filmer men gillar

actionfilmer. Att fördriva tiden med att "bara köra omkring" med bilen är

också vanligt inom denna grupp. Gruppen kännetecknas också av att de har

många fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Gruppen "fan type" utgjorde 9% av undersökningsgruppen. Utmärkande för

denna grupp är framför allt att de är intresserade av fotboll. De föredrar

också actionfilmer och förkastar intellektuella filmer och ämnen. Medlem-

marna i gruppen besöker ofta diskotek och slår ofta ihjäl tid genom att bara

köra omkring med bilen.

"Nonconforming type"-gruppen innehöll 6% av respondenterna. Utmär-

kande för dessa är att de ogillar idrott, medlemskap i klubbar, familjeliv etc.

Att bara köra runt för att slå ihjäl tid är populärt även i denna grupp. De som

tillhör gruppen "nonconforming type" tycker väldigt mycket om musik, sär-

skilt rock, punk och hårdrock. De är också öppna för mer seriösa områden

som klassisk musik och intellektuella filmer. De tycker illa om fotbolls-

anhängare och folk som gillar att gå på diskotek. Trots detta så accepterar

de aktivister och pacifister.

Dessa tre grupper har en del gemensamma faktorer som förklarar deras

höga olycksrisk. De kör bil mycket, speciellt nattetid. De konsumerar också

en stor mängd alkohol främst i samband med helger. 70-80% av personerna

i de tre grupperna är unga män och de yrken som dominerar inom de tre

högriskgrupperna är "maskulina" yrken, tex byggnadsarbetare och metall-

arbetare.

En invändning man kan ha mot Schultzes studie är att han hade ett ganska

litet urval och därför hade svårt att få fram generaliserbara grupper. Hans

åldersspridning i undersökningsgruppen var också ganska stor och hans

resultat ibland kanske mer är utslag av olika åldervariabler än livsstil. Man

ska därför tolka Schultzes resultat med en viss skepsis och istället koncen-
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trera sig på hans metodik som, inom trafiksäkerhetsforskningen, var nyska-

pande och i många delar är lik metodiken i denna studie.

Schultzes studie låg till grund för en studie som genomfördes vid VTI 1991

(Berg 1991 och Berg och Gregersen 1993). Den studien gav ett liknande

resultat som den tyska studien men skilde sig på en del punkter då under-

sökningsmetodiken och den svenska åldersgrupp som undersöktes inte var

densamma. I studien 1991 var 20-åringar målgrupp till skillnad från

Schultzes 18-24 åringar. Helst skulle studien ha koncentrerats på 18-åringar

eftersom det är dessa körkortsinnehavare som har den högsta olycksrisken.

Detta var dock inte möjligt eftersom det då skulle ha krävts att så många

fler 18-åringar än 20-åringar deltog i studien eftersom 20-åringar har haft

två år på sig att vålla en olycka och lS-åringarna bara ett par månader.

Mängden olyckor bland körkortstagare som bara har haft körkort ett par

månader är så liten att det krävs en väldigt mycket större undersöknings-

grupp för att statistiskt kunna säkerställa några skillnader i olycksrisk hos

denna grupp. På grund av detta faktum valdes åldersgruppen 20-åringar.

Resultatet av studien visade på att olycksrisken varierade inom ungdoms-

kollektivet 20-åriga bilförare och att samspelet mellan variabler som alko-

hol, berusning, emotionell bilkörning, mörkerkörning, socialt engagemang

m m påverkade risken att vålla en trafikolycka.

1.2 Denna studies syfte

Den nu aktuella studien har sin bakgrund i den VTI-studie som genomför-

des 1991 och som behandlar sambandet mellan unga bilförares livsstil och

deras olycksrisk i trafiken (Berg 1991, Berg och Gregersen 1993, Gregersen

och Berg 1994). Syftet var som nämnts ovanatt försöka belysa det even-

tuella sambandet mellan unga förares olycksrisker i trafiken och deras livs-

stil.

Den datainsamlingsmetod som användes i den första studien var postenkät.

Med hjälp av en serie statistiska analyser (principal komponentanalys,

clusteranalys och t-test) kunde sex livsstilar påvisas som hade signifikant

skilda mängder vållandeolyckor gentemot hela övriga undersökningsgrup-

pen. Studien koncentrerade sig på handlingar, dvs hurofta de unga bil-
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förarna som hamnade i de sex grupperna gjorde vissa saker (t ex såg på TV,

motionerade, drack alkohol, körde bil, gick på diskotek etc). Hur grupperna

ungefärligen levde sina liv kunde läsas ut av gruppernas olika livsstilsprofi-

ler. Däremot gav studien ingen kunskap om vilka tankar de ungdomar som

hamnade i grupperna hade om bilkörning och sin egen livsstil.

Syftet med denna studie är mot bakgrund av vad som diskuterats ovan att i

första hand ta fram nya hög- och lågriskgrupper bland 20-åriga bilförare.

(De 20-åringar som användes i den förra studien är ju nu 22 år och kan där-

för inte användas idag.) Därefter är syftet att genom intervju försöka få en

uppfattning om dessa unga bilförares tankar kring biltrafik och olika livs-

stilskomponenter. På så sätt bör det vara möjligt att beskriva de olika hög-

och lågriskgrupperna mera ingående.

Känner man till vilka unga bilförare det är som hamnar i grupper med hög

eller låg olycksrisk bör denna kunskap kunna användas som en utgångs-

punkt för att utforma pedagogiska trañksäkerhetsåtgärder, som på ett bättre,

effektivare och på ett mer anpassat sätt än i dag kan påverka unga bilförare

med hög olycksrisk.

Studien försöker inte att testa några hypoteser om att några livsstilar påver-

kar olycksrisken i trafiken mer eller mindre utan bara visa på vilka livsstilar

som har en hög eller låg olycksrisk. Den första delen i studien är en statis-

tisk sambandsstudie som inte uttalar sig om kausala samband. Studiens

andra del försöker att beskriva vissa unga bilförare som hamnat i de olika

hög- eller lågriskgrupperna, hur de resonerar kring sin livsstil och trafik

samt försöker ge en förklaring till varför vissa livsstilar får en hög eller låg

risk i trafiken.
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2 TEORIER OM BEGREPPET LIVSSTIL

I detta kapitel diskuteras innebörden av begreppet livsstil. Detta begrepp

ligger alltid som grund för livsstilsstudier och diskuteras därför ganska nog-

grant.

2.1 Begreppet livsstil

Termen livsstil betecknar ett begrepp som ofta används inom bl a olika

samhällsvetenskapliga, ekonomiska, medicinska och psykologiska forsk-

ningstraditioner för att beteckna varierande aspekter av hur människor lever

sina liv. Då begreppets användning ofta bestäms av vilket syfte forskningen

har, kan livsstil sägas ha blivit ett samlingsbegrepp som används för att

beteckna olika sociala och kulturella aspekter av mänskligt liv och leverne

(Miegel 1990). Livsstilsbegreppet är för de flesta en sammanfattande

beskrivning av människors attityder, värden, värderingar, åsikter och bete-

ende. Vad som skiljer begreppet värde och värdering diskuteras i kapitel 3.

Hermansson (1988) anser att begreppet livsstil i allmänhet refererar till

människors handlingar och att den materiella kulturen som människor lever

i kan ses som ett resultat av dessa handlingar och att den andliga kulturen

kan ses som både den ram som bestämmer handlingarna och som ett resultat

av handlingarna. Hermansson anser också att alla ungdomar tillhör samma

livsstil men att de är uppdelade i olika ungdomssubkulturer. Skall man stu-

dera livsstilar enligt Hermansson skall man därför koncentrera sig på

grundläggande skillnader i ungdomars vardagsliv. Enligt Hermansson lever

därför punkare och en hårdrockare i samma livsstil. Punkaren och hårdrock-

aren orienterar sig dock mot olika kamratgrupper och representerar därför

olika ungdomssubkulturer.

Hagström (1991) anser att ungdomars olika livsstilar påverkas av deras bak-

grundsförhållanden. Hagström anser också att allmänna värderingsför-

skjutningar påverkar ungdomars livsstilar och

"att livsstilar skiljer sig ungdomsgrupper emellan" (Hagström 1991, sid 23).
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Hagström anser också att livsstilar även kan komma till uttryck i olika s k

subkulturer bland ungdomar.

Hagström (1991) använder begreppet livsstil i en vid mening och anser att

begreppet livsstil inte kan beskrivas meningsfullt utan att hänsyn tas till

bakgrundsförhållanden av olika slag och att livsstil kan ses som en

"aspekt och en speciell avspegling av socialisationen in i samhälle och arbetsliv"

(Hagström 1991, sid 23).

Om det är som Hagström anser borde även olika livsstilar kunna ge olika

socialiseringsmönster in i rollen som bilförare. Ziehe (1989 ur Lööv och

Miegel 1989) anser att livsstilsförändringar är en del i vårt moderna sam-

hälle och att ungdomar är mer känsliga för dessa förändringar vid val av

livsstil. Ziehe anser också att oavsett kön, ålder eller klasstillhörighet

genomgår den moderna människan en livslång socialisering där en variation

av vilken livsstil man som individ vill tillhöra ingår som en viktig del av

livet. De slutsatser man kan dra av Ziehes resonemang är att under vårt liv

kommer vi att tillhöra många olika livsstilar beroende på i vilken livs-

situation vi befinner oss.

Mänskligt liv och leverne kan t ex studeras på tre olika, men ändå samman-

hängande, nivåer. De tre nivåerna är: strukturnivå, positionsnivå och indi-

vidnivån (Thunberg et al 1982:61 ur Lööv och Miegel 1989). Den högsta

nivån, strukturnivån, avser den nivå där olika Världsdelar, olika länder, olika

religioner etc, jämförs med varandra. På strukturnivån jämförs alltså olika

sociala strukturer. Strukturnivån skulle också kunnas kallas "Ways of

Living".

Mellannivån eller positionsnivån används när någon vill studera skillnader

mellan socialklasser, skillnader mellan män och kvinnor, skillnader mellan

olika ålderskategorier, dvs skillnader inom stora grupper i en given social

struktur. Positionsnivån skulle också kunna kallas "Forms of Life".

Den lägsta nivån, individnivån används när man vill studera skillnader i hur

individer uppfattar en verklighet, hur de lever sina liv, hur de utvecklar och

uttrycker sin personlighet, hur deras relationer är till andra individer etc.

Individnivån skulle också kunna kallas "Lifestyles".
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Vilken nivå man bestämmer sig för att använda bestäms av vad det är man

vill studera. Vill man studera "Ways of Living" skall man lägga sig på

strukturnivån, vill man studera "Forms of Life" skall man lägga sig på posi-

tionsnivån och vill man studera "Lifestyles" skall man lägga sig på individ-

nivån. Den nivå man beslutar att studera benämner Lööv och Miegel (1989)

för "Level of Determination".

Lööv och Miegel (1989) anser att det finns två nivåer, makro och mikro,

vilka kan användas vid analys av livsstilar (Level of Analysis). Analyserar

man livsstilar ur ett makroperspektiv betraktar man livsstilar som olika

"idealkulturer". De kulturer man då studerar eller betraktar är ofta abstrakta

och teoretiska konstruktioner innehållande ett antal vanligt förekommande

karaktäristika inom det kulturmönster man studerar. Studerar man karaktä-

ristika som anses vara viktiga inom en kultur kan man kanske förstå och

beskriva fenomenet livsstil inom just denna kultur med utgångspunkt från

just det som specificerar kulturen. Studerar man livsstilar på mikronivå stu-

derar man enskilda individers speciella karaktäristika och det som ingår i

just deras unika sociala och kulturella förhållanden. Enkelt uttryckt kan man

säga att studerar man individers livsstil på makronivå koncentrerar man sig

på konstruerade abstrakt teoretiska livsstilar som framkommer då man stu-

derar gamla dokument eller många individuella data som man sedan använ-

der för att konstruera en livsstil. Studerar man livsstil på mikronivå studerar

man enskilda individer och koncentrerar sig på vad som ingår i just deras

individuella specifika livsstil. Resonemanget ovan har Lööv och Miegel

sammanställt i figur 3 nedan.

VTI RAPPORT 389



12

 

Level of Analysis

Macro (Aggregate) Micro

Structural Ways of Living -
Level of

Deter- Positional Forms of Life -
mination

Individual Ideal Type Individual

Lifestyles Lifestyles

 

Figur 3 Vilket livsstilsbegrepp skall man använda sig av beroende på

vilken analys- och upptäcktsnivå man valt att använda? (Lööv

och Miegel 1989 sid 5)

I denna undersökning studeras till en början individuella livsstilar och

undersökningen rör sig då på en mikronivå. Genom cluster- och den princi-

pala komponentanalysens försorg slås många individuella livsstilar ihop till

några färre men mer övergripande och konstruerade livsstilar. När ett antal

individer har slagits samman till en grupp beroende på att deras livsstil lik-

nar varandra har undersökningen övergått från att vara på mikronivå till att

ligga på en makronivå då "ideal type lifestyles" konstruerats fram. I analy-

sens slutända används intervju för att försöka få en bättre beskrivning av

vilka de människor är som har hamnat i de olika grupperna och undersök-

ningen rör sig då mot positionsnivån men när troligtvis inte ända fram då

undersökningsgruppen är för liten för att man skall kunna kalla den för en

stor grupp inom en given social struktur som enligt Lööv och Miegel (1989)

krävs för att man skall undersöka livsstil på en positionsnivå.

Enligt Andreasen (1967) är livsstil ett begrepp som kan hänföra sig såväl till

en individ som till en grupp av människor. Livsstilsstudier bör därför, med

Andreasens resonemang, kunna bedrivas både mot enskilda individer och

mot grupper avmänniskor.

Ett annat ofta anfört grundantagande i olika livsstilsteorier är att livsstil

grundar sig på individens behov av att markera sin sociala tillhörighet eller
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status. Därför urskiljs ofta livsstilar på grundval av konsumtion, smak och

preferenser inom olika områden.

I boken "Marketing Research" av Kinnear och Taylor (1991) framkommer

det att marknadsförare ofta beskriver respondenter med utgångspunkt från

deras livsstil. De fortsätter med att säga att livsstilsbegreppet inom mark-

nadsföringen fokuserar på respondenternas verksamheter inom olika områ-

den, respondenternas olika intressen, deras inställning till och i olika frågor

samt demografiska data om respondenterna med tonvikt på fakta om hur de

lever sina liv i den livssituation de just nu befinner sig.

Kinnear och Taylor skriver att man använder sig av tre stora frågeområden

när man vill beskriva människors livsstilskaraktäristika. Dessa tre områden

kallas A-I-O-frågeställningar där A står för aktiviteter (Activities), I står för

intressen (Interests) och O står för åsikt/uppfattning (Opinions). Vad som

ingår i A-I-O-frågeställningarna är listade i tabell 1 nedan.

Tabell 1 Livsstilskaraktäristika enligt Kinnear och Taylor (1991 sid 306)

      

Activities (A) Interests (I) Opinion (0)

Work Family Themselves

Hobbies Home Social issues

Social events Job Politics

Vacation Community Business

Entertainment Recreation Economics

Club membership Fashion Education

Community Food Products

Shopping Media Future

Sports Achievements Culture

 

De flesta av A-frågeställningarna finns med i den enkät som har skickats ut

till dem som deltar i undersökningen då dessa speglar olika handlingar som

ungdomar gör. Några l-frågeställningar (rekreation, mode och media) finns

också med på enkäten men I- och O-frågeställningarna finns framför allt

med i intervjuformuläret som används efter enkätstudien. Att marknads-
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förare använder sig av människors aktiviteter när de vill beskriva olika

gruppers livsstilskaraktäristika stämmer väl Överens med Miegels (1990)

idé om att en människas olika handlingar kan spegla hennes livsstil. Dock

diskuterar, Miegel till skillnad från Kinnear och Taylor (1991), att våra vär-

den och attityder uttrycks i våra handlingar. Kinnear och Taylor för därför

inte någon diskussion om vad som påverkar oss till att göra vissa handlingar

utan nöjer sig med att konstatera att det finns tre stora frågeområden som

man bör använda sig av när man studerar livsstil.
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3 VAD PÅVERKAR MÄNNISKOR ATT UNDER EN VISS
TID AV DERAS LIV ANAMMA EN VISS LIVSSTIL?

I detta kapitel diskuteras det kring begreppen värde, normer, roller, grupper,

social påverkan och den modell som har använts vid konstruktionen av

enkätfrågor. Modellen användes redan 1991 och har även använts i denna

studie. Slutligen i kapitlet beskrivs hur jag tror att en livsstil uppkommer.

3.1 Begreppet Värde

Av central betydelse i människans symbolmiljö är de sociala värdena

(Allardt 1988). Sociala värden kan översättas till engelskans "social value"

som är ett ofta använt begrepp inom sociologin. Enligt Allardt (1988) avser

man med sociala värden 1) inlärda, 2) generella, 3) bestående, 4) målorien-

terade och 5) tendenser att välja mellan olika handlingsalternativ. Att hålla

på Sverige i VM i fotboll är ett exempel på socialt värde. I svensk text gör

man också skillnad på värde och värdering.

"Värden är egenskaper som utmärker objekt, materiella eller immateriella föremål

och företeelser" (Brante och Fasth sid 118 ur Allardt 1988).

Värderingar däremot är valtendenser hos människor. Värden och värde-

ringar förutsätter varandra och kan väldigt ofta vara svåra att skilja åt.

Under VM i fotboll viftar ofta supporters med sina länders flaggor. Att vifta

med sitt lands flagga representerar då ett socialt värde för dessa supporters

och man måste dåtro att dessa supporters har en positiv värdering till det

som flaggan symboliserar, dvs deras land.

När vi talar om sociala värden som gäller i samhället, klargör vi i själva

verket hur människor i olika valsituationer tenderar att reagera inför olika

objekt, materiella eller immateriella företeelser (Allardt 1988).

Lööv och Miegel (1989) skriver att i de flesta livsstilsteorier antas att

livsstil på ett eller annat sätt är ett uttryck för mänskliga värden. Lööv och

Miegel tar upp fyra olika typer av värden. De fyra värdena är etiska och

moraliska värden, religiösa och metafysiska värden, materiella värden och

estetiska värden. Dessa fyra värdetyper har Miegel (1990) använt i sin
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typologi över relationen mellan värde och livsstil. Miegels typologi har i

denna studie använts som grundmodell för att försöka visa hur en livsstil

uppkommer. Modellen har även använts för att konstruera enkät- och

intervjufrågor i de båda delstudierna.

Antagandet att livsstilar på ett eller annat sätt är uttryck för individuellt om-

fattande mänskliga värden görs i de flesta livsstilsstudier. Den amerikanske

filosofen Howard Kamler (1984) skiljer, med utgångspunkt från vilka psy-

kologiska behov värdena fyller för individen, mellan olika grupper av vår-

den. Ett viktigt sådant behov är identitet. Kamler skiljer mellan social och

personlig identitet. Livsstilsvärden hjälper individen att skapa och stärka sin

sociala identitet, medan livsfilosofivärden är viktiga för individens person-

liga identitet. Kamler menar vidare att livsfilosofivärden omfattas av en

individ i stort sett oavsett vad hans omgivning anser. Tvärtom förhåller det

sig med livsstilsvärdena, som individen tillägnar sig just på grund av vad

omgivningen tycker. Livsfilosofivärdena påverkas av sådant som individens

sociala bakgrund, personlighetstyp etc. Livsstilsvärdena å andra sidan

påverkas av såväl den närmaste som en mer avlägsen och vidare omgivning.

Detta kan man tyda så att vår omgivning påverkar oss att anamma en viss

livsstil.

Wind & Green (1974) anser att en komplett bild av en individs livsstil

skulle kunna erhållas genom att beskriva personens

- värdestruktur

- värdenas samband med aktiviteter, intressen och attityder vad gäller fri-

tid, arbete och konsumtion.

Hedlund och Julander (1976) använder sig av Rokeach (1968 och 1973) när

de i sin livsstilsundersökning skall definiera begreppen attityd och värde.

De definierar attityder som uppfattningar som gäller ett visst objekt i om-

världen. Attityden antas styra individens handlingar, något som tydligt har

sin tillämpning i trafiksammanhang, t ex vid val av hastighet.

Värden har enligt Rokeach bl a följande funktioner:

De utgör:
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- standard för ens handlingar

- standard för att utveckla attityder.

De används för att:
- efterrationalisera handlingar

- moraliskt bedöma sig själv med andra

- jämföra sig själv och andra.

En människas Värdesystem beskrivs av hur viktigt hon tycker det är att

uppnå enskilda värden. Värdesystemet är, enligt Rokeach (1973 (ur

Hedlund och Julander 1976)), en funktion av den kultur som människan

lever i, socialisationsprocesser, kön, ålder, klasstillhörighet, den religion

hon omfattar etc. Kort sagt, den miljö som människan lever i påverkar

Värdesystemet.

3.1.1 Utåt- och inåtorienterade värden

Det finns enligt Miegel (1990) två övergripande typer av vården. En typ av

värden uttrycker människans sociala identitet och en annan typ uttrycker

den personliga identiteten. Den första typen av vården skulle i stället kunna

kallas utåtorienterade värden och det andra för inåtorienterade värden. De

utåtorienterade värdena kan i sin tur delas upp i materiella och estetiska

värden. De inåtorienterade värdena består av etiska och metafysiska värden.

Av de två värdetyperna har de utåtorienterade värdena i olika teorier alltid

ansetts vara mest intressanta ur ett livsstilsperspektiv, men alla värden bör

vara viktiga inom livsstilsforskningen eftersom vården är ett begrepp som

lägger grunden för de flesta livsstilsundersökningar.

"En individs livsstil är i mångt och mycket ett uttryck för alla de värden hon

omfattar" (Miegel 1990, sid 7).

Detta faktum har påverkat den empiriska livsstilsforskningen att försöka få

en så heltäckande bild som möjligt av människors livsstilar genom att

använda så många indikatorer som möjligt av vad en livsstil står för och vad

som innefattas inom begreppet livsstil.
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Miegel använder sig av fyra stora värdesfärer (se figur 4). Förklaringarna

till de fyra värdesfärerna är direkt citerade ur Miegels forskningsrapport.

"De materiella värdena som kan sägas bestå av individens föreställningar om det i
materiellt hänseende "nyttiga", "nödvändiga" etc. Det är detta värde som utgör
grunden för människans inställning till konsumtion av tid och kapital.

De estetiska värdena som speglar människans .föreställningar om "det sköna", "det
vackra". Dessa värden utgör basen för individens tankar om konst, musik, littera-
tur, film etc.

De etiska värdena som motsvaras av människans grundläggande föreställningar om
"det goda", "det rätta" etc. Dessa värden hjälper individen att tänka och handla i

olika slags moraliska frågor.

De metafysiska värdena som består av människans grundläggande föreställningar
om "det sanna", "det verkliga", "det eviga" etc. De metafysiska värdena vägleder
oss i existentiella frågor" (Miegel 1990, sid 6).
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Figur 4 Hur uppkommer en livsstil? Miegels (1990 sid 10) modell

Av varje värdesfär uppkommer det sedan en attityd.
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Människans värden konkretiseras på attitydnivån.

"En individs attityder utgörs av hennes inställning till specifika objekt, företeelser

och tillstånd i verkligheten" (Miegel 1990, sid 8).

Dessa attityder uttrycks sedan i en mängd olika handlingar och beteenden.

De fyra typerna av värden som en individ omfattar ger upphov till lika

många typer av attityder.

Intressen kallas de attityder som baserar sig på materiella värden. Med ett

intresse menas individens inställning till att konsumera och använda sin tid

och sina materiella och immateriella resurser.

Attityder som uppkommer från individens estetiska värden kan betecknas

med termen smak. Med smak menas inställningen eller attityden till olika

objekts estetiska kvaliteter exempelvis film, konst, litteratur, musik, val av

biltyp etc.

Av de etiska värdena uppkommer våra attityder till exempelvis dödshjälp,

djurförsök, invandrarfrågor, hänsyn i trafiken etc. Dessa attityder kan

betecknas med termen principer.

Attityder som uppkommer från individens metafysiska Värden kallas här

övertygelser. Övertygelser kan 'ha att. göra med individens inställning till

Guds existens, livets mening, själavanåüng politiska ideologier etc. AV var

och en av de fyra attitydtyperna uppkommer sedan en speciell handlingstyp

på handlingsnivån.

De materiella attityderna, dvs intressen uttrycks i vad som kan kallas intres-

sehandlingar. Dessa handlingar tar sig ofta uttryck i att människor utför

vissa intressen. En individ som är intresserad av musik uttrycker detta

intresse genom att lyssna mycket på musik, en motorsportintresserad individ

utövar eller tittar mycket på olika motortävlingar och en fotbollsintresserad

individ spelar eller tittar mycket på fotboll.

På vilket sätt som människan uttrycker sina estetiska attityder eller sin smak

kallas stil. Med stil avses individens sätt att använda olika kläder, uttrycka
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sig, lyssna på en viss sorts musik, se på en viss film på TV, läsa vissa

böcker etc.

De etiska attityderna eller principerna manifesteras av individens faktiska

moraliska handlingar, dvs hur hon beter sig i situationer där hon får ta

ställning till vissa för henne moraliska frågor. Att vara vegetarian för att

man tycker att djuren plågas på slakterierna, att vara vapenvägrare, att följa

alla regler i trafiken är exempel på handlingar som kan vara etiskt baserade.

För handlingar som baserar sig på metafysiska värden och övertygelser

används termen ideologiska handlingar. Exempel på ideologiska handlingar

är att vara "trädkramare", politiskt engagerad etc.

"En individs livsstil utgörs alltså av ett meningsfullt mönster av hennes på värden

och attityder baserade intressehandlingar, stil, moraliska handlingar och ideolo-

giska handlingar" (Miegel 1990, sid 9),

dvs på alla de fyra typer av handlingar som har diskuterats ovan.

Miegels modell skall ses som försök att grovt schematisera det komplexa

livsstilsbegreppet. I verkligheten finns det dock inte så skarpa gränser mel-

lan de olika boxarna utan gränserna är mer flytande och överlappar i många

fall varandra. Skall resonemanget hårddras kan man säga att det finns en

typologi för varje individ på vår jord. Typologin kan dock ses som ett

hjälpmedel när man vill diskutera och jämföra olika sätt att teoretiskt

angripa och empiriskt undersöka livsstilar.

Det finns, som bl a framgått ovan, ett antal olika definitioner av livsstil. De

flesta är dock av för övergripande karaktär för att passa som utgångspunkt i

denna undersökning. Miegels modell har visat sig passa bra för ändamålet

då han anser att våra olika handlingar speglar vilken livsstil vi tillhör.

Miegels modell avgränsar fyra olika områden av värden, attityder och

handlingar och är därför till stor hjälp och en framkomlig väg när man vill

hitta och definiera olika livsstilar. Modellen är också till stor hjälp när man

vill konstruera en enkätsida med frågor om hur ungdomar lever sina liv.

Modellen visar också vilka värde- och handlingsområden som kan vara

intressanta att ta upp i en intervju. Miegels modell har därför valts som

utgångspunkt för hur enkät -och intervjufrågorna konstruerats.
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3.2 Sociala normer

Nära förbundna med vården är de sociala normerna (Allardt 1988). Något

som kännetecknar det sociala livet är att människor ställer upp regler för

varandra och övervakar reglernas efterlevnad. Begreppet norm kan definie-

ras SOIIl

"den likformighet som kommer fram i flera människors beteende, det att män-

niskor värderar vissa saker på samma sätt, tänker och handlar på ett konformistiskt

sätt" (Sherif sid 35-36 ur Eskola 1981).

Normer kan också sägas vara "gemensamt delade uppfattningar som leder

fram till beteenden och värderingar inom grupper" (Kiesler 1978 sid 123).

Normer är också ofta uttryck för outtalade regler som finns inbyggda i våra

liv, utan att vi själva är medvetna om det. Dessa regler är utifrånkommande,

av människor skapade sedvänjor, bud och förbud (Bratt 1979). En social

norm kan också definieras som en beteenderegel som upprätthålls med hot

om straff (Allardt 1988). Straff som ansluter sig till normerna kan kallas

sociala sanktioner. Sociala sanktioner kan vara fysiska (t ex kroppsaga eller

fängelsestraff), materiella (t ex bötfällning) eller andliga (t ex förvägra

någon tillgivenhet eller välsignelse) (Eskola 1981).

När vi föds har Vi inga normer utan vi styrs av våra medfödda behov som

mat, värme, sömn, omsorg och omvårdnad. Denna första fas kallas av

Piaget för den sensomotoriska perioden (Atkinson et al 1987). Genom att

använda sinnen och muskler lär sig barnet mycket om sig själv och världen

omkring. När barnet blir äldre kommer det att möta olika slag av normer

som ställs. Normerna som ställs på barnet kommer från föräldrar, andra

människor och från samhället. Barnet genomgår en normbildningsprocess.

Barnet kommer också undersin uppväxt att genomgå en inlärningsprocess.

Enligt Bratt (1979) skiljer sig en inlärningsprocess från en norm/normbild-

ningsprocess. I en inlärningsprocess ingår både realistisk förståelse och

känslomässiga faktorer.
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Inlärning skall därför inte likställas med att lära in enbart intellektuella kun-

skaper inom exempelvis skolans ram. I en inlärningsprocess är det därför

frågan om

"verklig integrering av förstånd och känslor" (Bratt 1979, sid 16).

Barnet förstår varför och hur man skall rätta sig efter det inlärda och accep-

terar det hela på ett känslomässigt äkta sätt.

Inlärnings- och normbildningsprocesser följer oss hela livet ut, från barnet

till ungdomen och upp i vuxen ålder. Genom inlärningsprocesser förstår

man varför man skall förhålla sig på ett visst sätt. Att bara acceptera normer

utan att förstå dem är inte bara av ondo, utan hjälper oss i många fall. Vi

säger "hej" när vi träffas, vi hälsar med höger hand etc. Vi blir ofta hjälpta i

olika situationer av vår kulturs normer. Genom våra normer vet vi hur vi

skall uppträda i samvaron med andra människor. Vi vet vad som är accepte-

rat och vad som inte är accepterat i ett samhälle. Tack vare vår kulturs nor-

mer behöver vi inte heller uppleva allting från början. Tidigare erfarenheter

som våra förfäder gjort kommer oss tillhanda utan att vi är medvetna om

det. Normer kan också befria oss från många valsituationer. Vi går till arbe-

tet eller skolan varje dag, vi äter frukost och lunch. Vore sådana valsituatio-

ner ett problem skulle det inte bli mycket tid över för individen att koncent-

rera sig på skola, jobb eller fritid. Normer är därför en stor hjälp för oss i

många situationer exempelvis i trafiken. Hade vi inte en mängd formella

eller informella normer om hur vi skall bete oss i trafiken skulle det troligt-

vis bli svårare och mer mentalt energikrävande att med hjälp av ett fordon

transportera sig mellan två punkter.

Inom socialpsykologin har man studerat hur olika roller, rollförväntningar,

tillskrivna och förvärvade roller påverkar vårt beteende i olika samman-

hang. Människor införlivar många av sina roller i sin personlighet (Allardt

1988). Denna tankegång antyder att vår personlighet i en förlängning tro-

ligtvis gör att vi kommer att anamma en viss livsstil och att vårt beteende i

trafiken kan påverkas av vår livsstil. Nedan följer ett resonemang som visar

på hur vi som bilförare, familjemedlemmar, arbetstagare etc får vissa spe-

ciella roller i samhället och därmed förväntningar på oss sj älva hur vi skall

vara inom dessa olika roller.

VTI RAPPORT 389



23

3.3 Social roll

Rollteoretiker understryker de sociala rollernas betydelse och undersöker

hur de sociala rollerna påverkar vårt mänskliga beteende. Vi handlar som

olika personer i olika sociala situationer (Brenner 1978). Detta, att vi hand-

lar som olika personer i olika sociala situationer, kan enklare uttryckas med

ett enda begrepp, nämligen rollbegreppet.

Vad är då en roll? När vi hör ordet roll förknippar vi det oftast med vad en

skådespelare utför när han eller hon framför en roll i en teateruppsättning.

När skådespelaren arbetar skall han inte spela sig själv utan andra påhittade

roller som en författare har diktat upp. Därför skall man alltid skilja på skå-

despelaren som privatperson och den roll han spelar på scenen. När man

inom socialpsykologin använder sig av begreppet roll, särskiljer man detta

begrepp från skådespelar- och teaterrollen.

Alla sociala roller är internaliserade av samhällsmedlemmama. Med inter-

nalisering menas att:

"individerna med det egna jaget införlivar utifrån- kommande uppfattningar, för-

klaringar och teorier" (Magnér & Magnér 1977:203 ur Angelöw & Jonsson 1990,

sid 33).

Att vi internaliserar en roll sker till stor del omedvetet. Oftast används

begreppet för att beskriva hur barn utan att vara medvetna om det övertar

tex sina föräldrars normer eller hur vi övertar samhällets normer, värde-

ringar och ideologier genom tex massmedier och skola (Angelöw &

Jonsson 1990).

3.3.1 Samband mellan social roll och internaliseringsprocessen

Beroende på i vilken livssituation vi befinner oss i, ställer omgivningen

krav på oss. Dessa krav tar vi till oss och gör dem till viss del till våra egna

normer/förväntningar på oss själva. När vi tar till oss dessa krav så

internaliserar vi dem. En roll är en sammanslagning av de normer som

hänför sig till en viss uppgift eller position. Roller ligger som en ring av

förväntningar omkring oss. Förväntningarna kan delas in i tre förhållanden:
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positionen, rollen och rollbeteendet. Med position avses det yttre och

formella tillkännagivandet att en person är något visst tex man, kvinna,

polis eller läkare. Rollen består av alla de förväntningar som kännedomen

om positionen utlöser. Rollbeteende handlar om hur rollinnehavaren beter

sig (Angelöw & Jonsson 1990).

Det finns inom socialpsykologin två roller som man måste skilja på. Dessa

två roller är tillskrivna och förvärvade roller. Man kan vara något utan att

kunna påverka det, tex man eller kvinna. Att vara man eller kvinna är

exempel på tillskrivna roller. Roller som vi förvärvar kan vara vårt yrke, vår

fritidssysselsättning som idrottsledare etc. Dessa roller har vi själva valt och

utbildat oss till.

I samhället finns det utprovade och existerande sociala roller. Dessa roller

har påverkat vårt sätt att vara från det att Vi föddes. Vi utformar därför inte

vårt liv på egen hand utan formas av beteendemönster och förväntningar på

beteenden som har uppkommit genom att samhället har förändrats i ett

socialt samspel. Genom att vi tar till oss alla dessa sociala roller blir vi en

del av samhällslivet och accepterade samhällsmedborgare.

Ett av skälen till att rollförväntningarna är Viktiga är att individer tenderar

till att värderas positivt beroende på i vilken utsträckning som deras roll-

beteende överensstämmer med rollförväntningarna. En lärare som inte lever

upp till sina elevers rollförväntningar tenderar att få mer negativa omdömen

om sin lärarroll än en lärare som uppfyller de förväntningar på en lärare

som eleverna har. Detta torde även gälla bilförare. De som inte kör kon-

formt (som alla andra) får ofta ett sämre omdöme om sig som bilförare än

de som kör bil konformt. Detta inkluderat alla små och stora fel som en

erfaren bilförare lagt sig till med under de år han har haft körkort.

Rollförväntningarna kan enligt Angelöw & Jonsson (1990) variera utifrån

ett antal dimensioner.

Rollförväntningar kan vara generella eller specifika. För en del roller såsom

föräldrarollen eller rollen som bilförare är rollförväntningarna ganska gene-

rella. Föräldrar och bilförare har en rätt stor frihet att utforma sitt rollbete-

ende. Andra roller är mer specifika och detaljerade, tex vår yrkesroll. Inom
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yrkesrollen är rollbeteendet i hög utsträckning styrt av formella regler och

befattningsbeskrivningar.

Rollförväntningarna kan Också variera i omfattning och betydelse. Några

roller, såsom könsrollerna, påverkar till stor del vårt beteende och kan till

viss del bestämma vilka andra roller vi intar. För vissa samhällsmedborgare

har bilen en stor betydelse, särskilt bland vissa ungdomar. För andra med-

borgare har bilen inte ett så stort värde. Detta bör gälla framför allt kvinnor

som ofta ser bilen som ett praktiskt transportmedel och inte som ett själv-

hävdelseinstrument. Andra roller som biobesökare, tidningsläsare etc har en

mer underordnad betydelse i vårt liv.

Rollförväntningar från samhällets sida kan vara tydliga eller diffusa För

vissa roller, t ex studentens, är förväntningarna relativt tydliga. De skall när-

vara vid lektioner och bli godkända på tentamina. Rollen som bilförare är

ganska tydlig. Följer vi inte de regler och förordningar som finns i trafiken

så går samhället in med sanktioner och tillrättavisar oss. Samhället utövar

en social kontroll genom att uttrycka normer och använda sig av sanktioner.

Andra roller är mer diffusa, tex rollen som samhällsmedborgare. Även för

samhällsmedborgaren finns normer att följa, men de är inte alls lika tydliga

som normerna för den enskilde bilföraren.

Olika uppfattningar råder om rollförväntningarna. Det finns en ganska stor

enighet om hur t ex enklädexpedit ska bete sig; hon ska vara vänlig och till-

mötesgående, mata in priset på varorna i sin kassaapparat och ge oss pengar

tillbaka. Däremot förekommer det många tvistefrågor om hur de manliga

och kvinnliga könsrollernaskall se ut. En del anser att det skall vara stor

skillnad mellan dem, andra anser att skillnaderna bör upphöra. Att män och

kvinnor kör bil på olika sätt kan tyda på att de har olika uppfattning om vad

som förväntas av dem som bilförare. Detta bör kunna utnyttjas positivt vid

attitydpåverkan riktat mot unga bilförare.

Rollförväntningarna kan utöver detta vara subjektiva eller objektiva. Objek-

tiva är de rollförväntningar som tex finns formaliserade i regler och lagar,

tjänstebeskrivningar, trafikregler m m. En stor del är därtill subjektiva och

rollinnehavaren formar sin roll efter vad han/hon subjektivt tror förväntas

av omgivningen.
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Att rollförväntningarna är subjektiva är intressant ur pedagogisk synvinkel

eftersom det innebär att påverkan av rollinnehavaren kan ändra dennes roll-

förväntning. Man behöver inte påverka hela omgivningen och de reella för-

väntningarna. Genom att förändra den subjektiva tolkningen och den sub-

jektiva styrkan/betydelsen av förväntningarna kan man också förändra roll-

beteendet och på så sätt ändra den enskilde rollinnehavarens beteende.

3.4 Grupp och medlemskap i grupp

Ordet grupp används vanligtvis i två bemärkelser: 1) För att klassificera

individer. 2) För att uttrycka att det existerar en relation mellan ett antal per-

soner (Israel 1963). Det är dessa relationer man specificerar när man defini-

erar grupp. Vilken definition som väljs ärofta beroende på vilka psykolo-

giska eller socialpsykologiska relationer man vill studera. Ett liknande reso-

nemang om grupper förs i boken Social Psychology: Understanding Human

Interaction av Baron och Byrne (1987). Baron och Byrne renodlar dock inte

begreppen lika mycket som Israel gör utan diskuterar mer vilka faktorer det

är som påverkar människor i en grupp, inte vilka faktorer det är som gör att

en grupp bildas. Granér (1991) använder sig av Hare (1961) när han vill

exemplifiera vad en grupp Granérs (1991) definition på grupp liknar

Israels men Granér diskuterar bara vilka kriterier som kännetecknar en

grupp. Israel exemplifierar på ett övergripande och lättfattligt plan vad en

grupp kan vara och definierar olika möjligheter på bindningar mellan med-

lemmar i olika grupper. Israels definitioner på vad som kan vara en grupp

har därför använts.

Israel (1963) diskuterar kring tre olika deñnitionsmöjligheter på relationer i

en grupp. De tre definitionerna och förklaringar till dem beskrivs nedan.

1. Definitioner som väljer samspelet mellan individerna som utgångspunkt

Israel använder sig av Homan som anser att:

"en grupp definieras genom samspelet mellan medlemmarna" (Homan 1950 sid 84

ur Israel 1963)
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När man studerar samspel enligt Homan kan man dels specificera vilken typ

av samspel man är intresserad av, tex social kommunikation, och dels kan

man specificera frekvensen av samspelet. Homan anser att det är möjligt att

genom att räkna antalet samspel bestämma en grupp som kvantitativt

distinkt från andra. Denna definition bestämmer en grupp utifrån observe-

rade frekvenser av interaktion. Homan förklarar sin teori med att säga att

om individerna A, B, C, D, bildar en grupp så samspelar individ A

under en tidsperiod mer med individerna B, C, D, E än med individerna M,

N, O, P....., som han betraktar som utomstående. Merton (ur Israel 1963)

diskuterar Homans definition och lägger till ytterligare två betingelser:

individerna som samspelar med varandra har bestämda förväntningar på hur

samspelet skall försiggå och det är dessa förväntningar som gör att de upp-

lever sig själva och varandra som medlemmar i en grupp. Den andra

betingelsen är att andra personer utanför gruppen upplever och definierar de

individer, som samspelar med varandra som en grupp.

2. Definitioner som väljer normer och roller som utgångspunkt

Newcomb (1950 ur Israel 1963) anser att två betingelser skall gälla för att

man skall kunna tala om en grupp: 1) Individerna i gruppen skall ha gemen-

samma normer om något, speciellt något som är av gemensamt intresse.

2) Sociala roller skall tilldelas dessa individer. Dessa roller skall dessutom

stå i nära samband med varandra genom att rollbeteendet regleras genom

bestämda ömsesidiga förväntningar.

Newcombs normdefinition - gemensamma referensramar, dvs identisk eller

liknande perception av omgivningen (Israel 1963) kan förklaras med föl-

jande exempel. Tre flygplan väntar på att få landa. En flygledare dirigerar

de tre piloterna. Piloterna och flygledaren delar normer om något som är av

gemensamt intresse för dem, då de har samma eller liknande uppfattning

om hur flygledaren bör bete sig. De har också sociala roller, som ger dem

ömsesidiga förväntningar angående varandras beteende. Det beror på de

forskningsintressen man har om man vill beteckna en sådan tillfällig sam-

ling av piloter som en grupp. Tycker man inte att en samling av dessa pilo-

ter är en grupp måste man definiera begreppet grupp annorlunda.
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Segerstedt (1955 ur Israel 1963) definierar grupp på ett annorlunda sätt.

Han ställer upp tre betingelser för att man skall kunna tala om en grupp:

1) en normkälla 2) en norm och 3) uniformt beteende. Segerstedts norm-

begrepp kräver att man empiriskt fastställer om dessa tre förutsättningar

finns i varje givet fall. Människor som är medlemmar i samma förening kan

endast, enligt Segerstedt, kallas en grupp om de tre förutsättningarna upp-

fylls. Medlemmarna behöver ha en styrelse (normkälla), de behöver ha före-

ningsstadgar (normer) och alla skall betala in en viss medlemsavgift

(uniformt beteende). De tre definitionerna förutsätter inte, till skillnad från

Newcombs gruppdefinition, ett samspel med varandra och enligt Segerstedt

kan alla svenska medborgare utgöra en grupp om man betraktar landet som

helhet då vi har en regering (normkälla), lagar (normer) och skatteplikt

(uniformt beteende).

Segerstedts definition är föga användbar inom smågruppsforskning men har

sitt värde för sociologiska problemställningar (Israel 1963).

3. Definitioner som väljer medlemmarnas beroendeförhållande som
utgångspunkt

Ett tredje sätt att definiera grupp är att utgå från individens behov och mål-

sättningar (Israel 1963). För behovstillfredsställelse och uppnående av

målen krävs dessutom att gruppmedlemmarna står i ett ömsesidigt bero-

endeförhållande till varandra. Cattel (1951 ur Israel 1963) har en definition

på grupp av denna typ. För Cattel är en grupp

"en samling av organismer, där alla genom den relation de har till varandra behövs

för att tillfredsställa bestämda behov hos var och en" (Cattel 1951 nr Israel 1963

sid 165).

Cattel anser att kommunikation mellan individer inte spelar någon roll för

om människor skall anse sig tillhöra en grupp eller inte. Cattel påpekar att

tre främmande personer som simmar långt ut från stranden ger varandra

säkerhet, dvs tillfredsställer ett behov. Han anser därför att de tre simmarna

tillhör en grupp.
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En annan definition i samma kategori är Israels egen. Israel utgår från mål

som finns gemensamma för ett antal personer. Israels definition har följande

lydelse

"om ett visst antal personer xl, x2, X3,..... xn har åtminstone ett mål M gemensamt,
bildar de en grupp om och endast om de har M under ett bestämt minimum av tid

och om de är ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå M och om de har en

perception av sitt ömsesidiga beroende" (Israel 1963, sid 165).

Israel uppställer tre villkor: 1) Förekomsten av åtminstone ett gemensamt

mål under en given tidsperiod. 2) Ömsesidigt beroende för att uppnå detta

mål. 3) Perception av detta beroendeförhållande. Om 10 000 personer ser på

en ishockeymatch, kan man säga, att de har åtminstone ett mål gemensamt,

nämligen att se just matchen. De 10 000 personerna bildar dock ingen grupp

enligt Israel eftersom de inte är ömsesidigt beroende av varandra för att

uppnå detta mål.

Om tre personer vill köpa samma bil av en säljare, bildar de en grupp. De

har gemensamma mål, dvs alla vill köpa bilen och är beroende av varandra

för om en uppnår målet hindrar han de andra två. Men de bildar bara en

grupp om de har kunskaper om sitt beroende av varandra. Säger inte sälja-

ren att flera personer är intresserade av att köpa bilen kan de tre personerna,

enligt definitionen, ej kallas en grupp.

3.5 Social påverkan

Forskning kring de tre ovanstående begreppen, sociala roller, sociala nor-

mer och sociala grupper, antyder att våra känslor, tankar och beteenden

påverkas av andra individer i vår omvärld. Vi utsätts hela tiden för en social

påverkan (Atkinson et al 1987). Social påverkan kan vara föräldrars försök

att få sina barn att äta spenat, reklam, extrema politiska ledare som försöker

påverka sina medlemmar till ett visst tänkande etc. Den sociala påverkan

styr oss i vårt dagliga liv och påverkar troligtvis vårt beteende i trafiken

eller i andra sammanhang. Kelman (1961 ur Atkinson et al 1987) har iden-

tifierat tre övergripande och grundläggande former av social påverkan. De

tre påverkansformerna är:
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Samtycke eller tillmötesgående. Den person som påverkas, tillmötesgår

den som försöker påverka honom men ändrar inte sina värderingar eller

attityder. (T ex barnet äter spenaten efter mammans påverkan men

tycker ändå inte om det).

Internalisering. Den person som påverkas ändrar sina värderingar, atti-

tyder eller beteenden genom att han eller hon verkligen tror på det som

påverkar honom. (T ex enperson som slutar röka efter att ha läst

Socialstyrelsens varningar om tobakens skadeverkningar).

Identifiering. Den person som påverkas ändrar sina värderingar, attity-

der eller beteenden för att likna någon eller några som han eller hon

respekterar eller beundrar. (T ex de som har idoler klär sig och uppträ-

der som dem).

Uppkomsten av livsstilar - En tänkbar modell

Utöver vad som diskuterats ovan har jag tagit bort och lagt till några boxar

på Miegels (1990) modell som jag tror har betydelse för vilka värden och

attityder vi får, vilka handlingar vi gör och slutligen vilken livsstil vi anam-

mar (se figur 5).

Figur 5
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Vilken grupp eller grupper vi tillhör påverkar den sociala roll vi kommer att

få i samhället. Genom att vi tillhör olika grupper kommer vi att internalisera

en mängd olika normer. De tre begreppen social norm, social roll och

gruppmedlemskap påverkar oss därför hela tiden. I vilken ordning de tre

begreppen påverkar går ej att säga utan det är troligtvis en växelverkan

mellan dem. Innebörden av de tre begreppen gör att vi hela tiden utsätts för

en social påverkan och denna sociala påverkan förmår oss individer att anta

olika värden. Vilka värden vi har påverkar vilka attityder vi kommer att få

och attityderna påverkar vilka handlingar vi utför. De olika handlingar vi

utför kommer att påverka vilken livsstil vi får inom en viss given tidsperiod.

När vi under en viss period av vårt liv har haft en viss livsstil kommer våra

normer, roller och medlemskap i olika grupper att förändras. När vi hamnar

i nya grupper med nya roller och normer utsätts vi för en annan social

påverkan och våra värden kommer då att förändras. När våra värden föränd-

ras kommer också våra attityder att förändras. När våra attityder till saker

och ting förändrats tillräckligt mycket kommer det att påverka vilka hand-

lingar vi utför och vi kommer då att anamma en ny livsstil.

Teorigenomgången kommer i resultatdelen att användas som en förförstå-

else i tolkningen av resultatet. Förhoppningen är att resultatet kommer att

visa på mönster som har likheter med teorigenomgången och att läsaren

kommer att känna igen de begrepp som har lyfts fram i teoridelen.
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4 METOD OCH UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING

I detta kapitel redovisas undersökningens två metoder, enkät- och intervju-

metod. Vidare diskuteras vad som skiljer de två olika metoderna åt och var-

för jag anser att de passar så bra att kombinera i denna studie.

4.1 Kvantitativ och kvalitativ forskningsansats

Det som avgör om forskaren skall använda sig av en kvalitativ eller kvanti-

tativ metod beror på det forskningsproblem som har valts och preciserats av

forskaren. Forskaren kan söka kunskap som skall mäta, beskriva och för-

klara fenomenen i vår verklighet eller också söker han kunskap som skall

inventera, uttyda eller förstå fenomen.

Hur den insamlade informationen skall bearbetas och analyseras beror

också på vilken symbolform som den insamlade informationen har. De

symbolformer som står till buds för att representera och kommunicera verk-

lighetens fenomen är siffror och ord (Patel och Tebelius 1987a).

Vill forskaren använda sig av verbala beskrivningar, tolkningar och textana-

lyser förutsätter detta att forskaren valt ord som symbolform. Vill forskaren

statistiskt bearbeta och analysera den information han samlat in förutsätter

detta att han valt siffror som symbolform. Ord kan reduceras till siffror och

forskaren kan på så sätt byta symbolform om han så vill. Däremot kan siff-

ror inte bytas till ord som möjliggör textanalyser.

När forskaren har bestämt sig för vilken symbolform han skall arbeta med,

vilken bearbetnings- och analysform han skall använda sig av, måste han

också bestämma sig för vilken teknik han skall använda för att samla in den

information som behövs för att genomföra undersökningen. Det finns en

uppsjö av olika tekniker och en teknik lämpar sig bättre för en viss symbol-

form än andra. Generellt kan sägas att test är lämpliga för symbolformen

siffror och självrapporteringar är lämpliga för symbolformen ord. Intervju,

enkät och observation är exempel på tekniker som kan anpassas efter den

symbolform forskaren valt.
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I denna rapport används både en kvantitativ metod och en kvalitativ metod.

Den kvantitativa metoden används för att få fram hög- och lågriskgrupper

och den kvalitativa metoden används för att försöka få en större förståelse

och kunskap om hur de personer som hamnat i grupper med hög eller låg

risk tänker och lever sina liv.

4.1.1 Kvalitativ metod

Kvalitativa metoder försöker att beskriva egenskaper hos något, dvs be-

skriva hur någonting är beskaffat. Det unika i kvalitativt arbetssätt är alltså

att man vill karaktärisera, gestalta något (Larsson 1986). Det kan därför

sägas att kvalitativ metod är systematiserad kunskap om hur man skall gå

tillväga när man vill gestalta något.

Kvalitativa metoder är inte aktuella när det gäller att beskriva storlek,

mängd eller kvantitet. Kvalitativa metoder är motsatsen till hypotestestande

ansatser om man med hypotesprövning menar att man inriktar sig på

verifiering/falsifiering i stället för att skapa "goda hypoteser" (Glaser &

Strauss 1967). Kvalitativa metoder använder sig av undersökningsmetoder

som producerar beskrivande data, exempelvis tolkningar av människors

skrivna ord, egna uttalade ord eller observerat beteende.

Syftet med kvalitativ kunskap är också att skaffa en djupare kunskap än den

kunskap man får fram genom kvantitativa metoder. Ambitionen med kvali-

tativa metoder är att försöka förstå och analysera helheter (Patel &

Davidsson 1991). Den kvalitativa bearbetningen av datamaterialet präglas

också av den person som utför bearbetningen. Att bearbetningen påverkas

av den människa som utför den är oundvikligt eftersom vi inom oss har våra

egna teorier och upplevelser som styr vårt sätt att tänka och därigenom styr

hur vi tolkar den information som Vi bearbetar.
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4.2 Framtagning av hög- och lågriskgrupper

Den statistiska analysen i denna undersökning är gjord som en slinga där en

analys bildar bas för nästa analys. Analysslingan börjar med en (1) principal

komponentanalys på fråga nr 18 i enkäten, dvs enkätens livsstilssida (se

bilaga enkät).

Steg (2) var att slå ihop frågorna llzs, 16:5 och 17 :s många små variabler

till sex stycken större Övergripande variabler. Exakt vad de sex nya variab-

lerna innehåller för ursprungsvariabler kan utläsas senare i kapitlet. När de

nya frågevariablerna tagits fram standardiserades de (3) tillsammans med

individernas faktorpoäng för att kunna bilda bas i clusteranalysen (4). En

clusteranalys har sedan grupperat individerna i denna undersökning efter

15 st gemensamma svarsmönster. Varje individ i studien har därför place-

rats i någon av de 15 grupperna genom clusteranalysens försorg. Alla indi-

viders olika standardiserade poäng i de 16 komponenterna som ingick i

clusteranalysen har sedan fått bilda ett gruppkomponentmedelvärde. Det är

dessa komponentmedelvärden som bildar varje grupps livsstilsprofil. Först

när de olika grupperna tagits fram har undersökningen börjat att koncentre-

ras kring hur många olyckor varje grupp har vållat. Undersökningen tar bara

upp vållandeolyckor då detta olycksmått enligt mig är mest intressant att

undersöka när livsstil skall användas som förklaringsvariabel till hur många

olyckor man har råkat ut försom bilförare. Skulle livsstilen ha kopplats till

olyckor i allmänhet bör alla sorters olyckor, exempelvis arbetsplats- och fri-

tidsolyckor, tas med då livsstil i det perspektivet troligtvis kan påverka hur

många olyckor man råkar ut för. Variabeln vållandeolyckor har tagits fram

genom att endast variablerna "jag var vållande", "vi var lika vållande" och

"ingen annan var inblandad", från fråga 22 tagits med i undersökningsresul-

tatet. Varje grupps medelvärde av antal vållandeolyckor per person har

sedan signifikanstestats (5) med hjälp av ett t-test mot resten av hela under-

sökningsgruppens medelvärde av antal vållandeolyckor per person. Av de

som har hamnat i hög respektive lågriskgrupper har sedan 25 st valts ut för

intervjuer. 13 st har valts ut från högriskgrupperna och 12 st från lågrisk-

grupperna.

Nedan beskrivs varje steg i den statistiska metodiken som ligger till grund

för Vilka personer som skall intervjuas.
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4.2.1 Principal komponentanalys

För att reducera mängden variabler och därigenom göra det lättare att iden-

tifiera vissa gemensamma svarsmönster har en datareducering skett med

hjälp av en principal komponentanalys (PCA) (SAS/STAT 1989).

PCA syftar till att utesluta indikatorer som är alltför högt interkorrelerade.

Vi antar att fem frågor i vår enkät korrelerar helt perfekt med varandra

(korrelationskoefficienten = 1). Detta innebär att om man känner till svaret

på en av dessa frågor känner man även till svaren på de Övriga fyra. I stället

för fem frågor behöver man i detta fall bara en indikator som representerar

dessa fem frågor.

I det dagliga forskningsarbetet är det dock sällan så att svaret på vissa

enkätfrågor är helt korrelerade med svaret på andra frågor. Ofta finner man

tämligen höga interkorrelationer som visar på ett starkt samband. Vissa frå-

gor är då relaterade till en gemensam bakomliggande variabel. Om man kan

visa att så är fallet, föreligger i princip möjligheten att kombinera många

enkätfrågor till en enda gemensam ny frågevariabel. Det sistnämnda är syf-

tet med PCA (Hosman och Samuelsson 1991).

PCA syftar således till att:

1. Kombinera variabler som har en gemensam bakgrund i en ny variabel.

2. Begränsa antalet nya variabler så mycket som möjligt.

Dessa nya variabler, i fortsättningen kallade "faktorer", har sedan fått repre-

sentera tio olika livsstilskomponenter.

4.2.2 Sammanslagning av frågevariabler

Frågorna 11, 16 och 17 innehåller ganska många variabler. För att få ner

antalet variabler i clusteranalysen slogs vissa frågevariabler ihop och döptes

om till nya något mer omfattande variabelnamn. Variabeln vållandeolyckor

gjordes om på samma sätt. I variabeln vållandeolyckor ingår "jag var vål-

lande", "vi var lika vållande" och "ingen annan var inblandad" (alla variab-
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ler från fråga 22). Frågorna 11:s, 16:5 och 17:s nya variabler döptes till och

innehöll:

Variabelnamn Innehöll variablerna

Bilkörning dagtid På morgonen (vardagar: fråga 16)

Under dagen (vardagar: fråga 16)

På morgonen (helger: fråga 16)

Under dagen (helger: fråga 16)

Bilkörning mörker På kvällen (vardagar: fråga 16)

På natten (vardagar: fråga 16)

På kvällen (helger: fråga 16)

På natten (helger: fråga 16)

Bilkörning till Övriga mål I arbetet (fråga 11)

Till arbetet eller skolan (fråga 11)

Till andra fritidsintressen (fråga 11)

Till andra ärenden (fråga 11)

Bilkörning till fest Till fest, diskotek eller danstillställning

(fråga 11)

Använder bilen för att bara köra omkring

För att bara köra omkring (fråga 11)

Berusning Lätt berusad (fråga 17)

Ordentligt berusad (fråga 17)

4.2.3 Standardisering

Inom beteendevetenskapen brukar man använda mängder av olika variabler

som ålder, utbildningsnivå, attityder, intressen etc. För att kunna jämföra

olika variabler med varandra har man infört begreppet standardisering av

variabler. En standardiserad variabel har två viktiga egenskaper: variabeln

har medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1.

För att alla variabler som ingår i clusteranalysen (faktor 1-10, bilkörning

dagtid, bilkörning mörker, bilkörning till övriga mål, bilkörning till fest,

använder bilen för att bara köra omkring och berusning) ska få samma

medelvärde (0) och ha samma standardavvikelse (1) har de 16 variabler som
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ska ingå i clusteranalysen standardiserats. Genom denna standardisering kan

alla variabler jämföras med alla andra standardiserade variabler i under-

sökningen.

4.2.4 Clusteranalys

Ett Cluster är en egenskap av något som kan definieras utifrån dess interna

bindning (internal cohesion) och dess externa isolering från något annat

(external isolation) (Cormack 1971 och Gordon 1980 ur Everitt 1993).

Med hjälp av clusteranalys (SAS/STAT 1989) har försökspersonerna delats

in i grupper med gemensamma svarsmönster, dvs vad jag benämner livssti-

lar. Förutom faktorerna från PCA har också variablerna bilkörning dagtid,

bilkörning mörker, bilkörning till övriga mål, bilkörning till fest, använder

bilen för att bara köra omkring och berusning också använts i clusteranaly-

sen. Dessa 16 variabler är de standardiserade komponenter (tio faktorer plus

sex omgjorda variabler) som sedan har använts i clusteranalysen för att

"klumpa" ihop de personer som har ett liknande svarsmönster. Alla personer

som hamnat i samma grupp bidrar nu till att gruppen får ett medelvärde i

varje komponent. Dessa gruppmedelvärden har sedan använts för att rita

upp varje grupps livsstilsprofil.

4.2.5 Signifikanstestning

Huruvida ett Cluster signifikant skilde sig från de andra vad gäller antal

vållandeolyckor per person testades med hjälp av ett t-test (SAS/STAT

1989). Signifikansnivån bestämdes till 5%. Någon statistisk testning huru-

vida de olika clustren skiljer sig signifikant från varandra i andra avseenden

än vållandeolyckor, är inte gjord.

Det effektmått som användes i studien var antal vållandeolyckor per person.

Som riskmått avviker detta något från det som inom trafikforskningen är det

traditionella riskmåttet. Det vanligaste sättet att ange risk är antal olyckor

per körsträcka. Skälet till att olyckor per person har valts som riskmått är att

också olika uttryck för körbeteende och tidpunkter då bilen används, motiv
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för bilkörning, körsträckor m m, har betraktats som bakomliggande variab-

ler. Detta innebär att den omfattning man använder bilen i olika samman-

hang och till olika syften kan användas i ett åtgärdssammanhang. Hur man

använder bilen bör alltså kunna påverkas. Möjligheten att utnyttja denna typ

av åtgärder kan inte visas i undersökningen om man konstanthåller kör-

sträckor i ett riskmått som bygger på antal olyckor per körsträcka.

4.2.6 Översikt över den statistiska metoden

Livsstilsdata från enkät.

U
PCA på livsstilsvariablerna (fråga 18).

Rotering av faktorerna (varimax).

Standardisering av individernas faktorpoäng samt övriga

enkätvariabler som ingår i individens livsstil

(faktor 1 - faktor 10, fråga 11, 16 och 17).

Clusteranalys av standardiserade värden.

U
t-test av medelvärdet för vållandeolyckor inom varje cluster

jämfört med medelvärdet för vållandeolyckor i resten av

undersökningsgruppen.

4.3 Intervju

Syftet med att intervjua är att man Vill fånga intervjupersonens egna tankar.

Fakta från intervjuer tillåter förhoppningsvis forskaren att fånga

intervjupersonernas perspektiv på de frågor som ställs i intervjun. Syftet

med intervjuer är alltså att låta den person som intervjuas ta med

intervjuaren in i hans värld (Patton 1989).
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4.3.1 Variationer i ett kvalitativt intervjuande

Det finns ett flertal olika sätt att samla in kvalitativa data när man använder

sig av intervjufrågor. Tre av dessa sätt är: 1) den informella konversations-

intervjun, 2) ett generellt närmande via en intervjuguide och 3) en standar-

diserad intervju med öppna frågor (Patton 1989).

Med den informella konversationsintervjun menas att intervjun bygger på

ett spontant genererande av frågor om väldigt allmänna frågeställningar.

Ofta märker inte den intervjuade att han blir intervjuad utan han eller hon

uppfattar bara intervjun som ett samtal mellan två personer.

En generell intervjuguide används då man redan innan intervjun bestämt sig

för vad man skall fråga om, men man vill fortfarande ha en viss frihet att

ibland gå utanför mallen då intressanta frågeställningar uppkommer under

intervjuns gång. För att intervjun skall handla om de frågeställningar man

tänkt sig och inte "dra" iväg för långt åt något håll har man mallen som

hjälp och stöd till detta. Mallen hjälper alltså till att hålla intervjun inom

vissa bestämda ramar men hjälper även den som intervjuar att gå utanför

dessa ramar då intervjuaren tycker att det är lämpligt. Genom att man hela

tiden har en mall att hålla sig till kan man alltid hitta tillbaka till de

ursprungliga frågeställningarna.

Den standardiserade intervjun med öppna frågor innehåller en uppsättning

av frågor där varje fråga är noggrant skriven och arrangerad med intentio-

nen att ta varje intervjuperson genom samma sekvens med samma frågor

och ställa frågorna på samma sätt. Den standardiserade intervjun används då

det är viktigt att minimera variationer i framläggandet av frågorna under

intervjun. Denna intervjuform är bra när många skall intervjuas. Man förlo-

rar ofta flexibilitet och spontanitet men får istället systematik i undersök-

ningen.

I denna rapport har en generell intervjuguide använts för att få flexibilitet

och spontanitet i undersökningen. De ungdomar som har intervjuats har där-

för tillåtits att föra fram vad de tycker och tänker om vissa fenomen i sina

liv.
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4.3.2 Databearbetning - Kvalitativ analys

Förhoppningen med analysen av intervjuerna är att finna ett beskrivnings-

system som kan skapa ordning och struktur i materialet och därigenom

kunna finna likheter och variationer mellan de personer som har hamnat i de

olika livsstilsgrupperna. På detta sätt ökas förhoppningsvis livsstilsprofiler-

nas förklaringsvärde till varför vissa av undersökningens ungdomar har

hamnat i lågriskgrupper och varför andra ungdomar i undersökningen har

hamnat i högriskgrupper. Genom att tolka dessa ungdomars intervjusvar bör

man också få en djupare insikt i hur de lever sina liv och kan med denna

kunskap kanske bättre förstå de mönster som gör att vissa ungdomar får en

högre eller lägre risk i trafiken.

Avsikten i analysarbetet kan delas in i två delar. Den första delen innebär att

Välja ut delarav intervjuerna som kan ge läsaren av denna rapport en

beskrivande bild av Vilka ungdomar det är som har hamnat i de olika grup-

perna. Avsikten i analysarbetet har också varit att försöka belysa väsentliga

aspekter av fenomenen livsstil och den egna förarstilen och då kopplat till

de olika hög- och lågriskgrupperna. Avsikten är också att tolka och försöka

förstå vad det är som gör de olika grupperna till hög- eller lågriskgrupper.

Följande frågeområden har ingått i intervjun (intervjuformulär se bilaga 2)

A. Den egna förarstilen

"Livet" eller hur man lever

Intressen

Stil

Moral

Ideologi7
1
.
3
1
.
9
0
5
3

Analyserna bygger på en relativt ingående samtalsintervju och analysarbetet

har gått till så att jag har läst igenom utskrifter från varje intervju. Jag har

läst utskrifterna gruppvis och letat efter likheter inom gruppen och försökt

förstå vad det är som har gjort att just dessa personer hamnat i samma

grupp. Jag har också letat efter skillnader grupperna emellan och där också

försökt förstå varför dessa skillnader finns.
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Det resultat som presenteras för läsaren kan delas in i tre nivåer. Först en

Övergripande och ganska ytlig nivå som endast redovisar varje grupps livs-

tilSprofil. Sedan en beskrivande nivå där analysarbetet mest har bestått i att

välja ut delar av intervjuerna och sammanfatta ett resultat för läsaren som

beskriver hur grupperna har besvarat intervjufrågorna. I den tredje nivån

består analysarbetet i ett försök att koppla gruppernas intervjusvar tillbaka

till de olika teorier som ligger till grund för studien.

4.4 Val av intervjupersoner

Den metod som användes i denna studie för att selektera fram hög- och

lågriskgrupper bland unga bilförare och därmed blir intressanta att

intervjua, har tidigare använts i studien "Samband mellan unga bilförares

livsstil och deras olycksrisk i trafiken" (Berg 1991) . Den enda skillnaden i

metodologi mellan studierna är att i denna studie stannar inte studien i och

med att ett antal hög- och lågriskgrupper selekterats fram utan intervjuer

används som ett sista moment för att på ett djupare sätt försöka förstå vad

som gör att just dessa ungdomar hamnar i hög- eller lågriskgrupper.

Den första delen i denna studie gjordes med hjälp av en postenkät som i

april 1993 tillsändes ett slumpmässigt urval om 1000 st 20-åringar i hela

riket (födda 1973-03-01--1973-04-31) tillsammans med det datamaterial

som användes i den förra studien (Berg 1991). Varför det material som

användes i den första studien använts en gång till beror främst på kostnads-

skäl och att de statistiska analyserna skall få en möjlighet att kunna komma

fram till ungefär samma resultat en gång till. Den enkät som skickades ut

till de 1000 "nya" 20-åringarna är nästan identisk med den enkät som

användes i den förra studien. Det som skiljer de två enkäterna åt är att i den

senaste enkäten har några frågor plockats bort som aldrig användes i den

första studien. I den första studien besvarades 2190 enkäter och i studie

nummer två besvarades 810 enkäter. I båda studierna köptes urvalet från

SPAR. SPAR är ett befolkningsregister över alla personer som är

kyrkobokförda i Sverige, har skattsedel eller är inskrivna i allmän

försäkringskassa.

Förutom det första utskicket har två påminnelser gjorts.
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I de fall respondenterna inte hade körkort sorterades de bort redan vid den

första frågan där respondenten ombads att sända tillbaka enkäten, utan att

fylla i fortsättningen, om han/hon inte hade bilkörkort. Att skicka ut enkäter

med frågor om bilkörning till dem som saknar körkort verkar kanske kons-

tigt men har sin förklaring i att det skulle bli en alldeles för stor kostnad att

köpa ett urval från Vägverket då de inte har de fasta rutiner för urvalsför-

farande som SPAR har. Sedan tidigare studier vet Vi att 80% av alla 20-

åringar har körkort för bil och urvalet utökades därför med 20% för att

täcka upp det redan från början förmodade bortfallet.

Vid en kvantitativ studie tar man ofta ett stickprov ur den population man

vill undersöka och kan sedan uttala sig om osäkerheten i materialet för att

därefter generalisera resultatet på den grupp man valt att undersöka. Vid en

kvalitativ studie är strävan att maximera chansen att finna så många olika

uppfattningar som möjligt (Larsson 1986). För att få denna möjlighet bör

man inte använda sig av slumpen som urvalsinstrument eftersom man då

troligtvis får väldigt många likadana svar som representerar "normal"-synen

hos människor (Larsson 1986). För att få med så många olika uppfattningar

som möjligt i en intervjustudie bör man därför sprida sina intervjuer till

speciella grupper som kan tänkas tillföra undersökningen olika uppfatt-

ningar kring det fenomen man vill studera.

Ett förfaringssätt som kan användas vid kvalitativa studier är att starta med

en undersökningsgrupp och sedan basera sitt fortsatta urval på vad som

kommer fram vid en första studie (Glaser och Strauss 1979 ur Larsson

1986).

De ungdomar som valts ut för intervjuer härrör samtliga från enkätutskick

nummer två eftersom studiens målgrupp är ZO-åriga bilförare (de som

besvarade den första enkäten är ju i dag 22 årl). Efter att de olika hög- och

lågriskgrupperna konstruerats fram har 25 st personer i de sex grupperna

valts ut att intervjua. De som har blivit utvalda är de som har besvarat enkä-

ten på ett sätt som bäst passade in på gruppens gemensamma livsstilsprofil.

Varje individ har ett eget enkätresultat som lätt kan jämföras mot medelvär-

det (livsstilsprofilen) i den grupp de har hamnat i.
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Eftersom urvalet till enkätutskicket är ett stickprov som dragits över hela

riket har intervjupersonerna också befunnit sig över hela Sverige, från

Haparanda i norr till Malmö i söder. Intervjun, som varit en besöksintervju

hemma hos eller någonstans på den ort där intervjupersonerna bott, tog

ungefär 1 timme att genomföra. Stor vikt lades ner på att hitta lugna miljöer

för intervjun. De flesta intervjuer hölls i ett tyst grupprum på ortens biblio-

tek. Några intervjuer genomfördes hemma hos intervjupersonerna. Två

intervjuer genomfördes på en arbetsplats.
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5 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT

Resultatet presenteras grupp för grupp. Först presenteras den livsstilsproñl

som bildats som resultat av enkätstudien. Därefter vilka personer som valts

ut för intervju. Efter det redovisas hur dessa personer besvarat och diskute-

rat kring de frågeställningar som intervjun berör. Sist i varje grupps resul-

tatdel görs en sammanfattning kring varje grupp.

5.1 Grupp 1 Högrisk

 

( Motion

Alkohol

Extramotiv

Kultur

Feminin

Socialt engagemang

lsvängen

Film

Kläder

Bilintresse

Bilkörning Dagtid

Bilkörning Mörker

Bil till övriga mål

   

Biltillfest

Bara köra omkring

Berusning

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Zpoäng

\ Aldrig Mycket oftaj

 

Figur 6 Grupp 1 Högrisk

Schablonmänniskorna (dvs de som passar in perfekt på gruppens genom-

snittliga livsstilsprofil) i grupp nr 1 kännetecknas framför allt av att de

mycket ofta har extramotiv för att köra bil och att de använder bilen mycket

ofta under dygnets alla timmar, speciellt mycket då det är mörkt ute och

bara för att köra omkring. De motionerar och idrottar ganska sällan, dricker

alkohol lika ofta som den genomsnittliga svenska 20-åringen. De är inte sär-

skilt kulturellt intresserade, anser sig vara något mindre socialt engagerade
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än andra men är ute i svängen ganska ofta. Film- och klädintresse är inget

som utmärker denna grupp dock är de något mer bilintresserade än andra

20-åringar. De personer som hamnat i denna grupp tar också mycket ofta

bilen till fester. Trots att de dricker alkohol lika ofta som de andra i studien,

berusar de sig oftare än de.

I denna grupp hamnade 37 st. AV dessa tillhörde 16 det sista urvalet. Från

dessa 16 intervjuades fyra, en kvinna och tre män.

5.1.1 Intervjusvar grupp 1

Den egna förarstilen

Alla fyra har en offensiv körstil och verkar köra bil emotionellt. Bilen ver-

kar också för dem vara ett kul redskap som hjälper dem att roa sig eller att

fördriva tiden med. Tre har också en stark tro på sig själva som bilförare. En

erkänner att det ibland kan vara svårt att köra bil. Detta beror dock på yttre

omständigheter och inte någon begränsning hos henne själv. Alla säger att

med alkohol i kroppen kör man inte bil.

M 1: Lite oerfaren är man ju, men någorlunda bra är man tycker jag, fullt godkänd.

Jag är rätt så lugn. Du stressar aldrig upp dig? Det händer väl ibland. Det beror på

situationen. Vad är detför situationer? Ja, kommer man ifatt nån gubbe på 90 år

som sitter och kör i 50 på 90-väg. Ja, och blockerar vägen och inte släpper förbi.

Blir du förbannad då eller? Ja, inte så farligt, men man retar ju upp sig. Händer

det att du bara kör bil för att det är roligt? Nej, det har jag inte gjort. Men det är

klart om man åker till en kompis då tar man kanske en extra runda. Brukar du acca

ikapp? Jag har aldrig haft nån bil till det, hade jag en skulle jag kanske leka litet.

Tre har också krockat och detta verkar ha gjort dem medvetna om trafikens

risker. De tre kör lugnare efter olyckan.

K 1: Ja, en liten krock som inte var mitt fel, men det var inget allvarligt. Har

olyckan påverkat dig på något sätt? Ja, precis efteråt körde jag jättedåligt. Då var

jag nervös när jag körde då. Då körde jag verkligen urdåligt. Du blev lugnare och

snällare mot trafiken? Snällare vet jag inte men jag körde verkligen försiktigt. Jag

var nog en trafikfara då, för jag körde verkligen fruktansvärt dåligt, för jag var så

nervös. Du trodde du skulle krocka igen? Ja. Man märker liksom hur fort det går
när det händer.
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"Livet" eller Hur man lever

Tre av dem som intervjuades bodde på landet och en bodde i ett litet sam-

hälle i Mellansverige. Alla hade arbete eller ungdomspraktikplats.

Alla beskriver sig själva som lugna men ingen säger att de håller ett lågt

tempo i livet. Två anser att det viktigaste för dem just nu är att behålla sitt

arbete. En vet inte om hon vill börja att studera eller inte och den fjärde vill

börja att studera.

En normal vardagsvecka innebär arbete på dagarna. På kvällarna mekar en

med bilar och dom andra träffar mest kompisar. På helgerna festar de eller

går på bio. Ibland gör man ingenting. En skiljer sig klart från de övriga. Han

brukar köra någon kompis raggarbil runt på stan.

M 2: Ja då brukar jag köra åt nån kompis som skall dricka. Sitter han bredvid? Ja

precis. Och så kan man hålla på en hel natt eller? Nja, man är ju nere vid XX och

pratar ganska mycket, så åker mannågra varv, såg en gång varannan timme eller

någonting. Då åker ni en 5-6 i bilen? Nej, vi brukar vara ett par tre fyra stycken.

Det är inte så många utan det blir ungefär vad som är lagom åt bilen. Vad säger

polisen når man åker runt, runt? Dom säger inte så mycket, om man inte håller på

och fular sig. Händer det aldrig att ni drar ikapp vid rödljusen? Nej, inte med såna

bilar. Det är mer glidare det här? Ja, och likadant, man är så rädd om dom när

man kör. Om man ska hålla på och köra lite streetracing här i stan, var gör man

det? Det är illegalt! Men förut var detju utåt xx-vågen? Det händer där, och ibland

brukar dom försöka komma upp till, det finns en reservflygplats där.

Att den nuvarande livssituationen skulle påverka dem som bilförare är det

en som tror.

Nästa livssituation blir att flytta hemifrån för två och de andra två kommer

kanske att börja studera och då också flytta hemifrån. Ingen har klart för sig

vad de kommer att göra i framtiden. Ingen pratar om karriär eller speciella

jobb. De verkar heller inte drömma om framtiden särskilt mycket utan ver-

kar ta dagarna som dom kommer. Tre av dem tror att detta inte kommer att

påverka dem som bilförare. En tror att eftersom han blir äldre kommer han

att ta det lugnare i trafiken.

M 2: Man blir ju äldre så man tar väl det lugnare. Varför tror du det? Man ser ju

på dom andra äldre. Dom har kört av sig.
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Intressen

Intresset hos männen kretsar mest kring teknik och idrott. Kvinnan har inget

speciellt intresse. Ingen håller på med någon lagsport utan har intressen som

endast kräver individuella insatser.

Ingen säger sig ha något som engagerar dem förutom deras intressen. En

säger dock att han ibland brukar tänka på sociala frågor. Männen lägger ner

sina pengar på bilar och datorer. Ingen lägger ner mycket pengar på kläder,

musik, resor eller annat.

M 3: Jag har en Amazon som jag håller på ochgör i ordning nu. Så på fritiden är

det bilen som gäller? Det är bilen. Du är inte med i några föreningar eller så?

Amazonklubben. annars har jag inget. Ingen sport? Nej.

Stil

Hur de fyra uppfattar ordet stil varierar. Två variationer kan urskiljas, hur

något eller någon är. Stiligt är också något utöver det vanliga på gränsen till

vräkigt eller rentav lyxigt.

M 1: Ja, hur någon ser ut, hur han är. Eller hur det ser ut ja, både ser ut och hur det

är om man säger. Om vi säger en stilig villa? Det är en flott, stor, ja en lyxvilla

som man kan tänka sig. Dallas eller? Ja typ nåt sånt, det tycker jag är stil. En stilig

bil? Mercedes. Det är inte Mazerati eller Ferrari? Dom är sportiga, häftiga. Stil

det är Mercedes, BMW och dom där.

Hur de skulle Vilja inreda sin första lägenhet varierar. Tre har en ganska klar

uppfattning om hur de skulle vilja att deras första hem ska se ut. Den fjärde

har ingen riktigt klar bild Över hur han skulle vilja inreda sitt hem. Lite

vräkigt och moderna tekniska grejor verkar gå hem hos tre av dem.

Jeans, tröja och t-shirt är basplaggen hos de fyra. När det är fest klär två upp

sig, en klär upp sig lite och en klär bara upp sig om han ska gå på någon

riktigt fin fest.

Tre har en egen bil, Opel Kadett, Volvo 142 och Volvo 245. På svaret på

frågan vilken bil de skulle Vilja ha om de fick Välja vilken bil som helst, för-

står man att bilkännedomen och bilintresset hos de fyra är stor. Alla har en
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klar uppfattning om vilken bil de skulle vilja ha och detaljrikedomen om

bilar är väldigt bra.

K 1: Jag var faktiskt på en bilfirma idag och tittade på en skaplig bil, det var en
Merca cab, grafitgrå med skinninredning och den var inte så tokig. Eller en BMW

eller nåt sånt där liknande. Vad tror du att du kommer att köpa för bil? Jag tror
någon liten bil som är billig att köra.

Alla utom en vill ha en bil med mycket goda prestanda.

M 1: Ja, nån sportcoupé Mercedez. Det duger? Ja, det duger sen, javisst det finns

annat med kanske, Ferarri och dom här, nej Mercedez tycker jag. En 2,3 liters 16-

ventilare med insprutnig? Det räcker nog inte. Det gör det inte? Jag vet inte, nån

V8:a kanske nån sport. Det ska vara lite värre grejor alltså. Ska manfå dig att titta

på en bil då ska det vara Merca, BMW, nån värsting? Ja, det är min stil det tycker

jag.

Film- och musikintresset är blandat. Männen föredrar action- eller komedi-

filmer. Kvinnan föredrar rysare eller kärleksfilmer. Musiksmaken varierar

väldigt men några favoriter framkommer. Favoriterna är rave, rock, ny

musik som man spelar ute och 50- och 60-tals musik.

Litteraturen som läses av de fyra ska inte vara för svår och helst väldigt

lättläst. Ingen är intresserad av svåra eller djupa författare som kräver att

man sätter sig in i författarens sätt att tänka.

Att ge sig ut och träffa nya människor hela tiden är inget för dem. Alla vill

umgås i sitt gamla gäng med de vanliga kompisarna.

K 1: Jag har en jättebra kompis, sen några lite halvbra. Så jag är inte en sån som

vill träffa nytt folk hela tiden.

hdoral

Ordet moral kopplar två direkt ihop med bilkörning. Kanske för att de vet

att de deltar i en undersökning om unga bilförare eller också beror det på att

bilkörning är en viktig del av deras liv och betyder mycket för dem. Alla

verkar ha klara moralgränser. De erkänner dock att moralen sjunker ibland

men att det då inte är några svåra sakerde bryter mot.
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Alla verkar ha klara gränser för sig själva vad man gör eller inte gör.

Brottslighet accepteras inte. Att skattefuska lite är dock helt i sin ordning.

En säger att han tror inte att han kommer att stjäla något någon gång i sitt

liv men att han inte vet eftersom inte tillfället har givits än. Moralen verkar

inte vara låg hos dem, men inte heller den högsta.

M 3: Om vi kommer in på ett ord som moral. Vad är detför dig? Lite si och så.

Vad säger ordet? Det är ganska svårt. Det är inget som slår dig direkt? Moral är

att jobba hårt och ställa upp för, både jobba och jobba ihop sina pengar och inte
stjäla.

Trafikregler är bra anser alla. De är helt övertygade om att trafiksäkerheten

Ökar med trafikregler och att det skulle vara ett kaos utan dem.

Alla fyra bryter mot hastighetgränserna. Två säger också att att det händer

att de struntar i stopptecken ibland. Ingen verkar tycka att det är något

onormalt att bryta mot någon trafikregel. Att bryta mot hastighetsbegräns-

ningen verkar också vara mer normalt än att hålla hastighetsgränsen.

M 1: Hemma har vi ett stopptecken som jag tycker är helt för jävligt, bland annat

kommer det ingen bil då, man ser liksom flera hundra meter åt båda hållen. Kom-

mer det ingen bil händer det väl att man sticker iväg till exempel. Hastighet då?

Hastighet ja, det händer, men inte för mycket. Håller mig inom körkortets gränser.

Två pekar ut unga killar som håller på mycket med sina bilar och raggare

som de som bryter ofta mot trafikreglerna. De andra två anser inte att det är

någon speciell grupp som bryter oftare än andra mot reglerna. Alla säger

också att de bryter mot hastighetsgränserna. Två säger också att de brukar

bryta mot stopplikt och rödljuskörning.

K 1: Ja, det är väli så fall unga killar. Nån speciell grupp av killar? Det har jag

faktiskt inte tänkt på, men det är väl dom som håller på mycket med bilar, som har,

ja dom har sina egna och sen som dom håller på ochfixar men, och så har dom

fixat med något nytt på bilen och så ska dom Visa och så där. Vad är detför regler

dom bryter mat? Det är väl hastigheten dels och sen är det inte många som stannar

vid övergångsställe.

De tre männen är tveksamma till att det går att påverka ungdomar till att

följa trafikreglerna. En man säger att ungdomar vill testa sig fram vare sig

det finns regler eller inte. Kvinnan tror att otäck information kan påverka

ungdomar.

VTI RAPPORT 389



50

De straff man får om man bryter mot trafikreglerna tycker två är för höga.

Alla tycker att det är alldeles för låga straff för rattfylleri. Kvinnan vet

också att det förekommer en del fyllekörning i hennes umgängeskrets.

Trafiksäkerheten bland kompisarna är blandad. Två anser att trafiksäkerhe-

ten är ganska bra och två anser att det är si och så med säkerheten. Även här

kan man märka ett aktivt tänkande om bilkörning. Det verkar nästan som

om det är normalt att gasa på och leka lite. En skiljer sig i uppfattning, han

anser att den goda trafiksäkerheten hos kompisarna beror på att de inte har

råd att köra sönder sin bil.

M 3: Det är si och så med den. Hur är den då? Det är full gas jämt och ständigt.

Bilbälte och lyse och sådant. Varför tror du att det är så här? De bryr sig väl inte.

De har inte sett konsekvenserna, om de inte har det kanske. Men du vet konsekven-

serna sedan da krockade? Jag hade inte bilbälte då heller. Nu har du det kanske?

Ja. Det var ju inget rullbälte i bilen.

Skräckinformation eller kurser som visar på konsekvenser anser de är lös-

ningen på hur man ska påverka deras kompisar. Hur de själva vill bli påver-

kade varierar. Två tror inte att de kan påverkas. Kvinnan vill ha information

som visar för henne hur lätt saker och ting kan hända i trafiken. Han som

kör raggarbil på helgerna vill kunna få köra av sig på en bana.

M 3: Det går inte. Varför går det inte? Jag vet inte vad man skulle kunna göra.

Varför tror du inte att det går? Får man körkort så vill man prova på. Man lånar

farsans bil. Har han en Mercedes trycker man lite. Testar gränserna alltså? Precis,

man måste ju testa sig fram.

Ideologi

Ingen har aktivt försökt att förändra något i dagens samhälle. Känslorna för

det samhälle vi har idag är ganska samstämmiga. De tycker att samhället är

hårt och i vissa fall inte bra. Hur de vill förändra samhället kan delas upp i

två riktningar. Två vill minska på invandringen och två vill få bort arbets-

lösheten i Sverige. Ingen tar upp någon diskussion om att öka invandringen

eller att vi bör öka vår sociala omsorg i Sverige.
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M 2: Ja, det är ruttet med all knark och sånt, det tycker jag. Hur vill du förändra

samhället i den riktning du vill? Ja, det vet jag inte. Inga idéer alls? Ja, det är väl

att minska ner invandringen. Man har inte råd. Är detför mycket? Ja, man har inte

råd att ta emot hur många som helst, det drar väl ner en hel del för ekonomin.

Trafikmiljön i Sverige anser alla är bra och hänsynsfull. Alla tycker dock att

vi borde ha högre hastigheter på våra större vägar. En tycker att vi borde ha

fri fart.

De fyra vill att andra bilister ska köra i sin takt, att det ska vara mycket

lugnare tempo på vägarna och att bilister ska följa regler, Visa hänsyn och

inte vara några privatpoliser.

Hur de vill påverka andra bilister att köra bil som dom själva varierar lite.

En vill att polisen ska synas mer och att man ska visa mer hänsyn på

vägarna. En annan vill att alla ska få gå kurser och öva upp sin färdighet.

Hur man ska få alla unga bilförare att köra bil som de själva vill varierar

även det. En anser att unga bilförare skulle fåse konsekvenser av en olycka.

De andra tre har inga andra förslag än vad de har berättat tidigare och en av

det tre anser att det inte går att påverka unga bilförare.

5.1.2 Sammanfattning om gruppen

Den miljö som alla i gruppen kom från måste betecknas som arbetarklass-

bakgrund och det som är utmärker gruppen till viss del är att de inte verkar

ha så många planer för sitt liv. Ingen pratar om att "åka ut i världen" eller att

syssla med något ideellt arbete. Vad man däremot diskuterar ganska mycket

och då påett målande sätt är bilkörning. Bilkörning förefaller därför att vara

ganska viktigt för dem. Hur de berättar att de kör bil tyder också på att de

har en offensiv körstil och att de kör bil emotionellt. Bilen måste därför för

dem betecknas som, något mer än ett renodlat transportmedel. De tillsam-

mans med bilen bildar kanske en enhet som ger dem en extra kraft att stå på

sig, uttrycka känslor, "vara framåt" etc. I deras vardagliga liv, utanför bilen,

tycks inte detta beteende vara deras starkaste sida.

VTI RAPPORT 389



52

Stil uppfattas i gruppen som något utöver det vanliga, dvs på gränsen till

vad man kan beteckna som vräkigt eller rentav lyxigt. Hur de uppfattade

begreppet stil skiljde sig kraftigt från hur de berättade att de hade det. Ingen

berättade om att de bodde speciellt vräkigt eller lyxigt utan mer funktionellt

och anpassat till deras nuvarande behov. Av deras kommenterar kring hur

de drömde om att få ha det och hur de trodde att de skulle få, kunde man

utläsa att de nog var ganska präglade av sitt nuvarande liv och att ingen

egentligen trodde att de någonsin skulle få det de drömde om.

Moralen i gruppen var av typen "man ska göra rätt för sig". Moralen tycks

inte vara hög men heller inte låg. Uppfattningen om hur man ska bete i tra-

fiken skiljde sig drastiskt från hur de tyckte att man ska bete sig i det dag-

liga livet. Deras moral i trafiken måste därför betecknas som låg. Detta kan-

ske kan bero på att bilen som symbol är väldigt viktig fördem och att de i

rollen som bilförare vågar uppvisa ett annat beteende än i det dagliga livet.

Intresset för att läsa böcker och se filmer med något större djup eller mening

i måste betecknas som lågt. Det de berättar under intervjun tyder mer på att

de har ett intresse för filmer och böcker med ett populärkulturellt innehåll.
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5.2 Grupp 2 Högrisk

{ Motion

Alkohol

Extramotiv

Kultur

Feminin

Socialt engagemang

lsvängen

Film

Kläder

Bilintresse

Bilkörning Dagtid

Bilkörning Mörker

Bil till övriga mål

    

Bil till fest

Bara köra omkring

Berusning

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Zpoäng

\ Aldrig Mycket ofta)

 

Figur 7 Grupp 2 Högrisk

Schablonmänniskorna i grupp 2 kännetecknas främst av att de har ett stort

bilintresse, att de kör bil ofta under dygnets alla timmar, att de ofta bara kör

omkring med bil och att de inte så ofta tar bilen till fest. Medlemmarna i

denna grupp motionerar, dricker alkohol och berusar sig också ganska säl-

lan. De har lite mer extramotiv än andra ungdomar för sin bilkörning. De är

inte speciellt kulturellt eller socialt engagerade. De är inte heller ute i

svängen särskilt ofta. De ser på film lite oftare än andra men är inte speciellt

intresserade av kläder.

I denna grupp hamnade 179 st. Av dessa tillhörde 24 det sista urvalet. Från

dessa 24 intervjuades fyra, en kvinna och tre män.
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5.2.1 Intervjusvar grupp 2

Den egna förarstilen

Alla utom en beskriver sig som lugna bilförare. Detta stämmer inte med hur

männen beskriver sig själva när de sitter bakom ratten. Klart är att de tre

männen kör bil väldigt emotionellt och retar upp sig mycket när andra,

enligt dom, beter sig fel i trafiken. Misstag av andra eller att köra lugnt och

försiktigt accepteras inte av männen. Kvinnan visar inga sådana tendenser

utan säger att hon tar det lugnt i trafiken. Sakta men säkert verkar vara hen-

UBS motto.

K 1: Ja, jag är ju inte så väldigt erfaren om man säger så. Jag är ganska lugn, jag

tar det liksom försiktigt. Sakta men säkert.

Tvärtom tänker männen. Fort fram och var inte ödmjuk eller förlåtande i

trafiken verkar vara deras motto.

M 1: Hur vill du beskriva dig själv som bilförare? Dåligt tålamod. Du kan inte

ligga i en bilkö och ta det lugnt? Inte så, men det finns ju folk där det inte är någon
ordning alls. Jag blir förbannad med en gång så fort det är något. Det finns ju folk

som inte ska ha körkort. Vad händer då när du blirförbannad? Man blir ju för-

bannad och svär. Tar du ut din ilska så att du körfort sedan? Nej, det är väl till

och från. Det beror på hur det är. Det kan hända att du gör lite dummare omkör-

ningar än duskulle ha gjort i vanliga fall? Jo, men är det, man ligger bakom en

som inte flyttar på sig så till slut tröttnar man och så blir det ju en idiotomkörning.

/..../ det är precis som om dom inte hajar det. Man får ta helljus på dom och visa att

dom ska flytta på sig.

Att köra en sväng med bilen bara för att det är roligt är inte så vanligt. En

säger att han ibland kan ta bilen bara för att köra en sväng. Två andra säger

att de absolut inte gör det. En att det är väldigt sällsynt, om ens någonsin.

Uppfattningen om hur andra ser på dom som bilförare varierar väldigt. En

säger sig ha fått beröm, en tror att andra tycker att han är medelmåttig, en

att tjejen hajar till ibland och en att andra tycker att hon tar det lugnt och

försiktigt.

M 2: Ja, jag vet inte hur andra ser på mig. Dina kompisar kan vi ta. Jag har inte

fått några klagomål i alla fall. Det har du inte? Jag har fått beröm.
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Ingen tycker det är svårt att köra bil. När de fått tänka efter anser två att det

är svårt att köra i nya städer. En anser att det ibland kan vara svårt att köra

bil vid dåligt väder. De fyra anser att det bara är yttre omständigheter som

gör att de ibland kan tycka att det är svårt att köra bil. Deras egna begräns-

ningar verkar inte bekymra dem.

M 2: Nej, det är inte alls svårt, ingen konst. Det är aldrig det är svårt? Ja, det är ju

siktförhållanden, väder och sånt skit, det kan bli svårt ju, annars tycker jag inte att

det är någon fara.

Med alkohol i kroppen kör man inte bil, det är alla helt eniga om. Alla säger

också att de blir påverkade av hur andra kör. Kvinnan säger att hennes bil-

körning också kan påverkas av dåligt väder. Tre har krockat och två säger

att krocken har påverkat deras bilkörning så att de tar det lugnare nu. Den

tredje säger att olyckan har inte påverkat honom alls.

M 1: Det kan alltså påverka dig när du är ute och kör bil, såna här idioter? Ja,

riktiga såna här söndagskörare. Har man själv det jäktigt så ligger dom, tycker det

är bättre att köra i 40 än i 60. Man ska ju hålla de farter som är. Trafiken flyter

bättre.

"Livet" eller Hur man lever

En är bosatt i en av Sveriges största städer. En i en mellanstor stad och två

ute på landet. Alla var arbetslösa. En skulle snart få praktikplats som bilme-

kaniker och en väntade på att rycka in i lumpen. De andra två visste inte när

de skulle få någonting att göra. Ingen kom till intervjun i några speciellt

utmärkande kläder eller speciellt utmärkande frisyr. Två var sambo, en hade

flickvän och en var som han uttryckte det "frimi" (ungkarl). Den man som

var sambo hade också ett barn.

Hur personerna beskriver sig själva varierar inte så mycket. Två säger att de

har temperament, en att han har dåligt tålamod och en att han helt enkelt är

bäst. Kännetecknande för alla verkar vara dåligt tålamod och att de har

humör.

Eftersom alla är arbetslösa är det viktigaste för dem just nu att få någonting

att göra. Tre säger att det viktigaste för dom är att få ett arbete och en säger

att det viktigaste för honom just nu är att ge sig ut och resa.
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Ingen tror att deras nuvarande livssituation påverkar dem som bilförare.

Deras nästa livssituation kommer att bli arbete, det är alla övertygade om.

Ingen funderar på att börja studera. Två har funderingar på barn och de tror

att med barn i bilen kommer de att köra betydligt lugnare. Han som har barn

säger att han kör betydligt lugnare med barn i bilen. En tror att hans jobb

kommer att vara lastbilschaufför och därför kommer detta att påverka hans

bilkörning. Han kommer då att få en mycket stor erfarenhet av trafiken

eftersom det är där han kommer att vistas om dagarna. Ingen säger att de

vill eller kommer att börja studera, utan alla verkar vara helt inställda på att

de är färdigutbildade och kommer att jobba resten av livet.

M 3: Ja, det är ju ett arbete, det är ju klart att det är. Det är ju det man strävar efter.

Kommer den här nya livssituationen att påverka dig som ny bilförare tror du? Nej.

Om du får ännu mer barn i bilen? Nej, det tror jag inte påverkar. Du kör som van-

ligt ändå? Ja, det gör jag. Jag har ju redan ett barn. Något har man kanske lugnat

ner sig sen man fick henne, tänker lite mer på att ta det vackert. När man får en

unge tänker man ju lite mer på hur man kör. För man vill ju inte att det ska hända

nåt.

En vardagsvecka ser ganska lika ut för dem. De tar hand om sina hem och

träffar kompisar. På helgerna umgås man med kompisar och är ofta ute och

festar. Han som har barn är väldigt sällan ute och festar, utan pysslar oftast

med sitt hus.

M 2: Ja, hur fan ser dom ut. Vad gjorde vi i helgen? Var väl ute och dansade och

roade sig lite. Jög (sprit), kanske blir det lite sånt också. Både fredag och lördag?

Ja, ibland kan vi vara hemma hos någon också, helt vad vi känner för. Ni sitter

både hemma och ute? Ja, vi kan vara både hemma och vi kan vara ute. Det är Väl

det som händer på helgerna.

Intressen

Två av männen är intresserade av bilar och en har motorcyklar som intresse.

Kvinnan är intresserad av djur och politik. Kvinnan är den enda av de fyra

som har ett intresse som kräver ett djupare socialt engagemang. De andra tre

har endast intressen som kretsar kring dem själva.

M 1: Har du några intressen? Bilar, lite fräcka bilar. Jag åkte rätt mycket skate-

board innan. Det här med bilar är det något du lägger ner mycket tid på. Bygger
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om bilar och så där? Nej, bara sådana där riktiga Sportbilar som man tycker är

fräckt. Du kollar lite och så? Ja visst, men aldrig rotar med bilar.

K 1: Jag tycker väldigt mycket om djur, det gör jag. Och sen ja, vad intresserar mig

mest? Du sa att du var politiskt engagerad är det ett intresse? Ja, det tycker jag är

ganska roligt, men jag är inte så där fruktansvärt engagerad, utan jag tycker det är

roligt med lite så dära, att man engagerar sig i alla fall, så att man bryr sig, det

tycker jag, det har jag hållit på med i 5-6 år.

På frititiden lägger de ner tid på många olika saker. En träffar sin flickvän

eller fikar, en annan tränar och tävlar med sin travhäst. Han som har ett MC

intresse kör motorcykel, en skjuter gevär och höll förut på med folkrace.

Två säger att inget engagerar dem förutom deras intressen. En säger att

utlänningarna engagerar honom och att de enligt honom inte är särskilt

populära. En har diabetes och han säger att det kräver ett ganska stort enga-

gemang av honom.

M 2: Ja, det är välutlänningarna här i Sverige i såna fall. Jaha och dom är inte

populära eller? Inte mycket. Men du är inte med i nån förening mot invandrare?

Nä, jag är inte med i nät jädra VAM eller sånt där skit. Nej, nej så illa är det inte.
Men att stå och bjäbba lite med dom på torget är ok eller? Ja, det kan jag göra, är

jag inte rädd för.

Stil

Två säger att de associerar stil med vem man själv är och två tycker att

ordet får dem att tänka på stil och finess, dvs hur något eller någon Stil

associeras också med fräscht och lyxigt. En skiljer sig och hon tycker att

gammaldags stil kan vara stiligt än idag.

På fritiden har de fyra samma klädsmak, det är jeans och tröja. När det är

fest klär två oftast upp sig i kavaj och kjol och kavaj med slips. En säger att

hans festklädsel varierar väldigt från slitna jeans till kostym. En säger att

han aldrig klär upp sig till fest och att han haft kostym endast en gång. Tre

vill gå klädda på det sätt som de gör. En skulle kunna tänka sig att vara

klädd helt annorlunda. Han skulle Vilja gå klädd i kostym jämt.

M 3: Även på jobbet innan var det jeans och vanlig, nån jävla tröja. Det är samma

på fritiden eller? Ja, det är det för det mesta. Det händer inte så värst ofta att det

blir något annat. Haft kostym en gång, på barndopet. Det är väl ungefär, för det
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mesta är det ju jeans då och vanlig långärmad tröja. Påfest då är det samma där?
Ja, jag försöker undkomma andra kläder. Tycker inte att det är nåt behagligt, så att

det beror ju på vad det är för fest, om det är en vanlig med jämnåriga och sånt, är
det ju för det mesta jeans och tröja då med.Och det är samma hos dom? Ja, det är
det ju för det mesta. Det är ju inte många som kör med något annat. Inte i mina

kretsar i alla fall. Och det är så här du vill var klädd också? Ja, jo, det är ju som

jag vill.

De fyra bodde ganska lika. Tre hade en egen liten villa eller ett mindre torp.

En bodde i lägenhet. Ingen verkade ha det speciellt lyxigt eller flärdfullt

utan mer funktionellt och anpassat till sina nuvarande ekonomiska ramar.

För att ta reda på hur de skulle vilja inreda sin villa eller lägenhet fick de

beskriva hur de ville inreda om de hade hur mycket pengar som helst. De

två som var sambo ville göra om sina hus så att de blev bättre och trivsam-

mare att bo i och de två som inte var sambo ville inreda sin villa eller lägen-

het lite mer lyxigt och tänkte inte så mycket på det praktiska. De fick också

berätta vilken bil de skulle vilja ha utan att behöva tänka på vad det skulla

kosta. Två skulle vilja ha en amerikanare med V8-motor och de andra två

ville ha en mer vanlig bil som Mercedes eller Mazda. Han som ville ha en

Mazda erkände att han drömde om att få äga en Ferrari eller Lotus. Alla

hade egna bilar och bilarnas märke var Volvo, Mercedes, Toyota och Ford

Sierra.

Film- och musikintresset är ganska blandat. Komedi och action verkar vara

det som de tittar mest på. Musiksmaken går från 60-tal till funk och rap.

Ingen verkar gilla filmer med ett stort djup i och verkar mest se på film för

att få en stunds underhållning och bryr sig inte så mycket om den egentliga

meningen med filmens innehåll. Litteraturintresset är också det väldigt lågt.

Det mesta man läser är seritidningar eller dagstidningar.

M 2: Litteratur? Vad är det för något? Tidningar, böcker. Ja, Lilla Fridolf. Dom la

ju ner en, vad heter den, det var en tidning som var rolig, nån lustig tidning dom la

ner, Don Martin och dom. Mad? Ja, den läste jag också. Så läser jag böcker med,

det är lite olika. Vad blir det för några då? Ja, det är ju action, det här med Remo

och dom. Nick Carter? Ja, han också.

Två vill helst umgås med gamla goda vänner och en vill gärna träffa nya

människor. En bryr sig inte så mycket om vilka han umgås med bara de är

roliga och har humor.
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Moral

Ordet moral har alla väldigt svårt att definiera. Ingen klarar av att direkt

säga vad ordet betyder för dem.

M 2: Vad säger ordet moralför dig? Inte mycket. Det gör det inte? Nej.

På frågan om de har några moraliska betänkligheter mot att göra något

säger två att de inte vet och två att moralgr'ansen beror på tillfället. En säger

också att hans samvete är "rymligt". De verkar inte att ha någon klar

moralgräns utan den moral de har verkar bero på den situation som de

befinner sig i.

M 3: Nej, det har jag inte heller. Ingenting? Nej, inget sånt här som trycker på, nej.

Är det viktigt för dig att ha en hög moral nån gång? Ja, det är klart, man ska ju

sköta sig, det ska man ju, men det är ingenting som går till Överdrift.

Att det finns trafikregler tycker alla är bra. Fanns det inga trafikregler skulle

det bli ett enda kaos och inget skulle fungera, det är de helt eniga om.

På frågan om de anser att någon speciell grupp av ungdomar bryter oftare

än andra mot trafikregler blir svaren något svävande. Alla har svårt att peka

ut några speciella grupper. Kvinnan tror att det år killar som bryter mot

reglerna.

K 1: Det är svårtatt säga. Hur det än är så tror jag det att killar är lite tuffare va,

åtminstone är dom det när de precis har fått körkort, men det är klart det finns väl

en del tjejer också. Men jag tror att det är mest killar. Vad är det dom bryter mot?

Ja, dom ska väl köra liksomfort och va liksom häftiga.

Alla säger att de kör för fort, vissa ibland och vissa alltid. Två säger också

att de brukar bryta mot andra trafikregler t ex rödljus och heldragen linje.

M 1: Hastigheten. Ständigt eller? I stort sett. Men det är ingen annan regel? Det

är lite heldragna linjer och lite sådant. Aldrig rödljus. När du kör över heldragen

linje, gör du det medflit eller att det bara blir så? Man gör det inte för att det ska

vara så. Det är tillfället som gör det. Om du ser att det är heldraget så kan du

strunta i det ibland? Ja.

Två säger sig inte ha någon uppfattning om de straff man får om man bryter

mot reglerna. En säger att rattfylleri och rödljuskörning borde straffas hår-
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dare men att det är lite väl hårda straff på fortkörning. En tycker att straffen

är höga och att det är ett för hårt straff att bli av med körkortet.

Trafiksäkerheten bland kompisarna verkar blandad och en säger att i

bekantskapskretsen är det ganska vanligt att man kör bil onykter.

M 2: Den är nog rätt bra. Det är den, inget speciellt? Nej. De kör inte för fort

ibland? Ja, ibland. Du berättade förut att du hade a°kt med och krockat med en

förare som körde påfyllan? Ja, det gick åt helvete när hon körde. Skulle jag köra

på fyllan, i denna hålan är ju det inte så farligt, här är ju aldrig några snutar, så det

gör ju dom flesta tycker jag det ser ut som. Ganska vanligt eller? Här ja, helt otro-

ligt att dom inte har tagit nån ännu, alltid, alltid samma personer.

Tre har en uppfattning om vad man borde göra för att öka trafiksäkerheten

bland ungdomar. Information om nya regler, att polisen borde synas mer

och att övningskörning från 16 år, tror de kan hjälpa. Hur de själva vill att

de ska påverkas är med hjälp av vidareutbildning, information om nya reg-

ler och en vill få prova på att använda bilbältet praktiskt.

M 3: Ja, såg det. Nej, jag vet faktiskt inte, det är väl det där som börjar nu med

övningskörning tidigare om det kan vara någon hjälp så att dom får mer erfarenhet

av körning. För att, det blir ju trots allt inte så fruktansvärt mycket av en som ald-

rig har kört bil innan han kommer på körskola, han kör ju inte så där, herre jösses,

mycket innan han får sitt körkort. Mer träning och mer erfarenhet hjälper nog.

För att få veta vad de vill göra för att minska trañkolyckorna bland deras

kompisar fick de berätta hur de skulle vilja påverka dem. Svaren var även

här varierande och liknade de svar som de gav på frågan innan. Kvinnan sa

att det kanske skulle hjälpa hennes kompisar om man kunde få dem att

använda bilbältet mer. Hon berättar också att hennes kille numera alltid

använder bilbältet sen en kille i hennes egen ålder körde ihjäl sig just därför

att han inte använde bilbältet.

Om dom själva skulle påverka sig till att bli en säkrare bilförare vill en ha

en bättre bil, en vill ha en vidareutbildning, en vill ha information om nya

regler och att det ska vara uppkörningar med jämna mellanrum.

M 1: Det är mycket den reklamen, den här utan bälte. Jag kör aldrig med bälte. Jag

vet inte varför. Det har bara blivit så. Du kör inte med bälte heller sen du sett det

där? Jo, då tog man väl på sig men sedan har det släppt hela tiden. Det är såna

dumma vanor som sitter i. Man tänker aldrig på vad som kan hända.
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Ideologi

En i gruppen har aktivt försökt förändra något i dagens samhälle. En säger

att han inte hunnit göra något mot invandrare än. Av de två återstående

säger en att han bara flyter med och en att han inte kan förändra något.

M 2: Nej, det vet jag inte om jag har hunnit att förändra någonting. Invandrare?

Du pratade förut om att du inte tyckte om dem. Nej, jag har inte gjort något där

ännu. Jag har inte kommit så långt än.

På frågor om Sveriges ekonomi och miljö varierar svaren väldigt. Man kan

konstatera att hos de fyra finns det en massa tyckande och inte så mycket av

konstruktivt tänkande. Än en gång kommer invandrarfrågan upp och en

tycker att vi har inte råd att ta emot så mycket invandrare och att vi ger för

mycket u-hjälp. Att notera är att det är inte samma person som diskuterar

kring detta som det var ovan. En vill också att man ska sätta in folk i toppen

"som vet vad det handlar om" och inte "pappas pojkar".

M 3: Tycker du att miljön är ett problem i Sverige? Jae, orolig, men det är klart att

man skulle ju vilja vara med och förbättra den själv, det är klart, men just nu är det

lite svårt. Jag skulle vilja köra på blyfritt men jag har ju inte råd att köpa en bil

som klarar det. Ekonomin då, är du orolig för den? Ja, det kan man ju lugnt påstå,

det är lite, man blir ju nästan vansinnig när man hör vad dom gör, så den är jag

verkligen orolig för. Där skulle jag vilja ändra en jädra massa på. I Sverige resone-

rar dom ju verkligen konstigt, man blir ju irriterad då när dom hade det där i

Sarajevo, dom flög hit en massa offer, då gick det ju, det var ju nån här då utifrån

som gick och sjöng och sa att dom skulle rädda världen, då blir man nästan, fan,

lägga pengar på sånt i sitt eget land. Liksom fortsätter det här så är ju Sverige ett

U-land när som helst, det kommer ju inte att dröja. Hela ekonomin är vansinnig,

låna för att ge U-hjälp och sånt där. För mig är det konstigt att dom, dom tar hit
invandrare och ger bidrag, och till U-hjälp. Visst är det bra att dom gör det, men

det får väl vara måtta på det liksom, och det blir ju inte bättre för nu sänker dom ju

ersättningen för mig då, eller för alla som går och stämplar och då får ju Sveriges

befolkning ännu mindre att köpa för.

Vägmilj ön i Sverige tycker alla är bra. De tycker att det är ett bra tempo och

att trafiken flyter fint.

K 1: Här är väl det inte speciellt högt tempo, det är ju det inte, men. Nää, det är

nog ganska lugnt här.

Två vill att alla ska fortsätta att kör bil som de gör idag. Två vill få bort alla

idiotomkörningar och två vill dessutom förhindra pensionärer att köra bil.
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M 2: Som dom gör ungefär. Dom får väl ge fan i dom där idiotomkörningarna. Sen

kunde dom ju plocka bort och ta väck dom där gamla kärringarna och gubbarna

över åttio. Dom skulle hålla lite tester då och då. Jag har ju sett hur dom kör i

denna hålan dom gamle, till och med min farfar körde så illa så det liknande

ingenting. Det gick inte och förklara fördom för dom har aldrig kört bättre i hela

sitt liv ju.

Hur de vill påverka alla bilförare att köra bil som dom vill varierar även det.

Två vet inte, en tycker att man ska förmå unga bilförare att inte spela så

högt på stereon för då tappar de koncentrationen och en vill ge äldre bilfö-

rare information om nya regler eller låta dem gå en kurs. Hon som säger

detta vill också att det ska vara billigare att ta körkort och att man ska för-

klara varför reglerna finns.

K 1: Och sen när vi säger, många äldre bilförare, som nästan har fått körkortet bara

för att dom kunde starta bilen ungefär. Jag tror att såna behöver väldigt mycket

information eller att dom får gå någon kurs eller någonting, för det har komit till så

väldigt mycket sen dess. Hur vill du påverka alla unga bilförare? Det ska inte vara

så fruktansvärt dyrt att ta ett körkort, för att det alltså är, det är ruskigt dyrt. Det

tycker jag och så sen mer, vi säger att trafikkunskap, kanske i skolan va. För jag

tror att det är många som sitter på körskolan och gör dom där pärmama, dom lär

sig dom utantill. Många lär sig ju dom där bara för att klara teoriprovet och sen.

Du skulle vilja ha lite mer koppling mellan varför reglerna är som dom är, och

varför. Javisst, liksom mer grund. Förståelse? Javisst, liksom, det tycker jag.

5.2.2 Sammanfattning om gruppen

Gruppen kännetecknas framför allt av att alla var arbetslösa vid tidpunkten

för intervjun. Gruppen kännetecknas också av att alla hade eget hushåll och

att tre av dem hade en egen mindre villa. Det som var speciellt utmärkande

för denna grupp, jämfört med de fem andra grupperna, var att de tycktes ha

lämnat ungdomslivet bakom sig, att verkade kännna sig färdigutbildade och

diskuterade i termer som tydde på en realism om vad deras liv i fortsätt-

ningen skulle komma att handla om. Detta avspeglar sig ganska väl när de

beskriver hur de vill inreda sin villa eller lägenhet. De två som var sambo

ville inreda sin villa så att den blev mer praktisk och trivsammare att bo i.

De två som inte var sambo ville visserligen inreda sitt hushåll lite mer lyxigt

men deras resonemang tydde ändå på än kännedom om Vilka ekonomiska

ramar de hade och hur de skulle komma att leva sina liv i framtiden.
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Alla i gruppen hade också haft typiska arbetsuppgifter inom arbetarkollekti-

vet och trodde sig i fortsättningen också få arbeten inom samma sfär. De

fyra verkade också ha lämnat den period i livet där den viktigaste åsikten är

den åsikt som finns i den ungdomsgrupp man tillhör. Detta avspeglades i att

de var väldigt självständiga i sitt sätt och ofta hade åsikter där det märktes

att det var deras egna tankar och inte en åsikt som florerade i något gäng.

Ingen hade något intresse för litteratur eller film som har någon djupare

eller svårtillgängligare mening. Även i denna grupp måste därför deras kul-

turella intresse kunna betecknas som populärkulturellt.

Stil definieras också som i gruppen före, som lyxigt och något utöver det

vanliga. Ingen verkar dock riktigt tro på att de någon gång kommer att få

det som de drömmer om. Kanske kan man tyda detta att så som de har det

idag så tror de ungefärligen också att de kommer ha det i framtiden. Ingen

pratar heller om att göra karriär eller att ge sig ut i världen och resa. Möj-

ligtvis kan man förklara deras resonemang med att det är svårt att ha en ljus

tillförsikt om sitt liv och drömma om vad man ska göra när man är arbetslös

och meningen med livet nästan bara är att hitta ett jobb.

Under frågan om ideologi i intervjun handlar svaren hos två mycket om

invandrare och om att det sitter för mycket "pappas pojkar" i toppen på

företag. Svaret på frågan handlar ofta om att "jag vet vad som är bäst ,

andra vet det inte" När två diskuterar invandrare görs detta i ett

sammanhang som visar på en viss bitterhet, möjligtvis beror detta på att de

känner sig hotade av att invandrare ska ta deras arbeten och att de måste

konkurrera med dem i en framtida arbetsmarknad.

Ett viktigt intresse i gruppen, förutom hushållet, är bilen som objekt dvs

själva körningen av bilen är inte lika viktig som bilen i sig. Bil verkar för

dem vara litet av en statussymbol. Deras moral verkar vara ganska situa-

tionsbunden och utan någon speciell moralgräns. Deras moral som bilförare

verkar heller inte vara den allra bästa utan man tycks brytaganska regel-

bundet mot trafikregler. Det tänkande som avspeglades i frågorna kring

ideologi kommer i viss mån också fram när moralen i samband med bilkör-

ning diskuteras. Man vet hur man ska köra bil och man kör därför bil efter

sitt eget huvud och inte efter vilka formella regler som finns.
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5.3 Grupp 3 Högrisk
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Figur 8 Grupp 3 Högrisk

Schablonmänniskorna i grupp 3 kännetecknas främst av att de motionerar

ofta, dricker alkohol och berusar sig ofta, är ute i svängen mycket ofta och

är inte intresserade av kultur eller kläder. Medlemmarna i denna grupp ser

varken mer eller mindre på film eller TV än andra 20-åringar. De har ett

större bilintresse än andra och kör framför allt mer bil dagtid, under mörker,

till olika mål och bara för att köra omkring. De tar heller inte bilen oftare till

fest än andra 20-åringar.

I denna grupp hamnade 169 st. Av dessa tillhörde 44 det sista urvalet. AV

dessa intervjuades fyra, två kvinnor och två män.
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5.3.1 Intervjusvar grupp 3

Den egna förarstilen

Tre säger att de kör för fort och en säger att han kör lite illa och okoncentre-

rat. Varför de tre kör för fort är för att en är van vid ett annat tempo utom-

lands, en bestämmer sig bara för att köra fort och en att hon tycker att det är

kul med hastigheten. Han som kör okoncentrerat gör det när han lyssnar på

musik i bilen. Två kör ibland med bilen bara för att det är roligt. De andra

två gör det inte.

M 1: Jag brukar köra ganska lugnt, men jag kör illa. Hur kör du illa då, fort eller?

Nej, men lite okoncentrerat så där. Jag brukar ofta lyssna på musik och då kanske

man inte är så koncentrerad jämt.

M 2: Jag är ganska sansad ändå när jag kör bil om man jämför mig med alla andra,

ja polarna och så. Man kan ju få sina ryck ibland då när man känner för det och

köra snabbt, ibland.

De fyra kan bli påverkade i sin bilkörning av fem olika saker. Gamla gubbar

med hatt/keps eller andra som håller ett lågt tempo på vägen, musik, rolig

väg, om man har många passagerare i bilen och om man ska till något spe-

ciellt ställe dit man inte hittar riktigt. En säger också att grupptrycket spelar

en stor roll. Klart är att de fyra ibland kör emotionellt och kanske låter

känslorna styra ibland istället för förnuftet.

M 1: Gamla gubbar med keps. Menar du det? Ja, jag hamnade bakom en nu i hel-

gen. Jag blev lite irriterad då han satt och tittade på fåglar.

M 2: Ja, man kan ju vara irriterad då va, men det är inte då jag kör snabbast utan

då bestämmer jag mig för att köra snabbt och då kanske jag hör en bra låt på

radion. /.... ../ och det gick såna här kringelikrokar hela vägen då va, då körde man

rätt så, då körde jag fort varje dag fram och tillbaka till jobb. Jag jobbade där till-

fälligt då, det var en jädra rolig väg tyckte jag. Men andra gånger kör man ju för

fort med kompisarna då, man kan ju falla för grupptrycket. Det är ju jävligt lätt att

göra det. Ni är alltså två bilar som drar iväg in till XX? Ja, det är två bilar som lig-

ger och kör in till XX. Säg att man ska in på bio, man är kanske åtta eller tio per-

soner, så sitter man där då och så kommer den ena bilen och kör om, så börjar det

sen, ligger man där i toppfart in till XX. Det blir så, det är jävligt vanligt. /...../ Jag

brukar hålla igen även om jag blir förbannad i trafiken, man kan ju bli det va, och

jag, jag tänker nog lite mer ändå för jag gör inte varje gång dom här grejorna. Men

det är många utav polarna som gör det jämt, som kan göra sånahär idiotgrejor bara

för att man blir lite irriterad på nån som kör för sakta eller någonting va, det gör

jag inte.
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Alla tycker att det är roligt att köra bil. Det är inte det roligaste som finns

men nästan.

Att det ibland är svårt att köra bil är tre eniga om. Vad som kan göra det

svårt att köra bil är när den yttre trafikmiljön blir komplicerad. Ingen säger

att deras egen kapacitet som bilförare kan vara avgörande för om det är

svårt att köra bil eller inte.

Alkohol och bilkörning hör inte ihop tycker alla. Annat som kan påverka

dem till att inte köra bil är om de har ätit någon medicin, är bakfulla eller

om det är blixthalka.

En har vållat en trafikolycka och en har sett sin kompis vålla en olycka.

Båda är överens om att detta har påverkat dem så att de nu tar det lite

lugnare.

M 2: Ähh, polarn körde om oss. Jag och en kompis till, det var då en sån där idiot-

grej han gjorde då, fruktansvärt dumt, han hade en ja, det var en lång kurva så här,

vi låg i innerfil eller vi låg i högerfilen så här, då körde han om på utsidan och så

hade han vinterdäck då på och så han var väl uppe i 160, då så bromsa han när han

skulle köra, svänga in samtidigt och då så volta bilen sådär. Och så ramla den på
taket men han klara sig så detvar ju ingen fara. Har det här påverkat din egen bil-

körning på något sätt? Det kan, ja det kan jag säga, om man säger, den kurvan till

exempel va, den kör jag ju inte fort i, det skulle jag aldrig göra. Men, sen efteråt,

tänker du på den här olyckan? Ja, man ser vad som kan hända, jag tror att det var

nyttigt eller så där för att se en olycka i och för sig hände det ju ingenting men va

ändå.

"Livet" eller Hur man lever

Två bor i en förstad eller förkommun till två av Sveriges största städer. En

är uppväxt på landet och en i en liten stad. En kvinna studerar till ett typiskt

manligt yrke, två andra är arbetslösa och en blev arbetslös några dagar efter

det att intervjun ägde rum. Ingen var speciellt utmärkande vad gäller kläder,

frisyr eller på något annat sätt. En hade sällskap, men var inte sambo.

De två männen beskriver sig som lugna och med ett lugnt tempo i livet. De

två kvinnorna beskriver sig precis tvärtom. De håller ett högt tempo i livet

och har temperament.
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Vad de tre som är arbetslösa gör om dagarna varierar. En säger att han pres-

sar sig till att göra någonting varje dag. En annan försöker att få tiden att gå

med hjälp av en teckningskurs och en ska åka ner till ett annat land och för-

söka jobba lite. Den fjärde studerar och ska några dagar efter intervjun ut

och praktisera. Det viktigaste för två av dem som är arbetslösa är att skaffa

ett jobb, den tredje vill utbilda sig så att han kan jobba med reklam. Hon

som studerar anser att det viktigaste för henne just nu är att hinna med så

mycket som möjligt innan hon kommer att skaffa familj. Endast en av de

fyra tror att hennes nuvarande livssituation påverkar henne som bilförare då

hon kommer att få köra bil i ett annat land. De andra tre tror inte att den

livssituation de är i just nu påverkar dem som bilförare.

Nästa livssituation kommer att bli arbete, det är alla överens om. En tror att

hon också kommer att ha familj och en att han definitivt inte kommer att

vara gift. En säger att livet på sjön är hennes nästa livssituation och en att

han hoppas på reklamyrket. En tror att hans nästa livssituation kommer att

påverka honom så att han kör mer bil men ej hans sätt att köra bil. Två

andra tror inte att nästa livssituation kommer att påverka dem som bilförare

, alls. Endast en tror att hennes nästa situation i livet kommer att påverka

hennes bilkörning eftersom hon tror att hon kommer att ha barn i bilen.

Vad de gör under vardagarna varierar väldigt. Hon som studerar pluggar

oftast och är ibland ute och festar. De andra idrottar, fikar med kompisar

och ser på video och TV.

På helgerna festar tre. Hon som studerar åker antingen hem och träffar

kompisar eller också är hon kvar på sin studieort och går då kanske på bio.

Festar gör hon mest i veckorna.

M 2: Ja, helgerna då festar man oftast i XX det finns ju ändå, stan är ju tillräckligt

stor för att ha uteliv om man säger. Ni går alltså ut på ställen, ni sitter inte hemma

hos nån? Man sitter hemma och förfestar och sånt , typ sitter här eller nånting och

sen tar man sig ner till stan, på nåt sätt ner till XX eller åker in till XX det beror

på. Brukar det vara mycket öl och grejor? Man är alltid, man är alltid berusad

nästan när man går ut i alla fall, tillräckligt full, lagom, inte så att man spyr och

såna grejor, men man är ju full. I
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Intressen

Flera håller på med idrott ganska mycket. Flera har också intressen åt det

konstnärliga hållet exempelvis foto, teckning och florist. En är intresserad

av bilar.

M 1: Vad intresserar dig mest? Ja, det är väl sport, musik och teckna. Det är vad

du görpå dinfritid? Ja. Hur mycket tid tar dethär? Ja, det blir väl, vi säger väl 3 -

4 timmar/dag alltså.

Två säger att det finns frågor i samhället som engagerar dem. En säger att

Barncancerfonden engagerar och en säger att miljön engagerar honom.

Ingen av dessa två jobbar aktivt med dessa två samhällsfrågor.

Vad de lägger ner mycket pengar på varierar. Bil, bensin, kläder, skivor och

uteliv verkar vara stora utgiftsposter. En tycker att det är kul att handla klä-

der. De andra tre ser det som ett nödvändigt ont.

K 1: Kläder och bensin. Vad är detför kläder då? Det är allt möjligt. Varför läg-

ger du ner så mycket pengar på kläder? Därför att jag tycker att det är jättroligt.

Jag tycker om snygga kläder. Allting kostar ju. Man får inte så mycket för peng-

arna heller. Och bensin måste jag ha för att ta mig in till stan.

M 1: Ja, när jagröker, krogbesök, ja det är väl det mesta, och så bensin. Kläder

och annat? Ja, när man behöver nåt, precis. Jag är inte så förtjust i att gå och

handla kläder så det blir mycket impulsköp, skivor och sånt där. Jag är inte så värst

ekonomisk kan man inte säga.

Stil

Ordet stil associerar tre direkt med kläder. Den fjärde associerar ordet med

hur man vill vara. Alla har en klar uppfattning om vad som är stiligt. Vad de

tycker är stiligt verkar heller inte ouppnåeligt för dem. De drömmar de har,

verkar de tro att de någon gång i framtiden kommer att realisera.

M 2: Det är väl hur nån är klädd eller om så här om man säger hur en person är

alltså, hur nån uppför sig. Om vi tar en stilig bil, det kanske är lättare? Ja, det är

väl en Mazerati eller nåt sånt där. Ingen gammal Cadillac? Naej, jo, det är väl stil

på dom med, det är ju liksom inte min typ av stil, om man säger, så min stil är det

inte, men det är stil.

VTI RAPPORT 389



69

Jeans verkar vara basplagget. Två skulle vilja klä sig lite annorlunda. Två

skulle vilja ha lite finare kläder men anser sig inte ha råd. Alla klär också

upp sig något när det är fest.

För att få en uppfattning om hur det ser ut hemma hos dem ombads de

beskriva hur det såg ut där. De fick också berätta hur de skulle vilja inreda,

utan en tanke på kostnader, sin första lägenhet. De fick också berätta vilken

bil de skulle vilja ha. Tre skulle vilja ha ganska häftiga bilar. En nöjer sig

med en ganska normal bil. Det mesta de säger sig drömma om verkar de tro

att de någon gång själva kommer att ha eller äga. Tre har en egen bil. Ingen

har någon speciellt dyr eller lyxig bil utan normala ungsomsbilar. De bil-

märken de har är Ford Escort, Volvo 244 och VW Passat. Den som inte har

någon bil skulle snart köpa en egen bil.

M 2: Ja, modernt eller så där, ska vara allt. Vad är allt? Nä, men alla tekniska

grejor man ska ha, man är lite prylgalen så där, men det ska ändå inte vara rörigt

om man säger, modemt ska det vara, typ, men inte gammalmodigt som man säger

utan, det är klart lite inslag och sånt kanske men inte mycket, så modernt som

möjligt. Sojjfa då? Den ska vara skön och ligga i, ligga i så man kan ligga eller sitta

och titta på TV i den och så skinn i och för sig men det kanske inte är så viktigt.

Den behöver inte vara så lyxig heller. Stereo vad ska det vara för nåt? Så stort som

möjligt. Vad skulle du vilja haför bil? En BMW 850. meör vill du haen sån bil?

Den verkar, varför vill jag ha en sån, det är väl föratt den är fräck. Hmm, ochför

att den går som ett spjut eller? Ja, man lär inte bli frånåkt av många. Vad har du

för bil nu? En Volvo 244.

Filmsmaken är till stor del komedi. Flera säger dock att de ser på alla

filmer. Musiksmaken är väldigt blandad, från gammal svensk punk till hip-

hop.

Jan Guillou verkar vara en gemensam nämnare för tre. Den fjärde läser bara

serietidningar. De två kvinnorna läser också lite svårare böcker på franska

eller engelska.

K 2: Litteratur. vad läser du? Ja, just nu kämpar jag mig igenom en fransk trilogi

här. Påfranska? Ja, men annars är det mycket Guillo, den filmen. Det är så verk-

lighetsrelaterat så att man kan, varje person kan man ju anknyta till nån som man

vet vem det är.

M 1: Seritidningar eller morgontidningen.
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Vilka människor de tycker om att umgås med varierar något. Klart är att de

flesta vill umgås med sin kända bekantskapskrets. En säger att vilka män-

niskor han umgås med beror på vilket humör han är på. En annan vill umgås

med öppna människor som är lite tänkare.

K 2: Vilka människor tycker du om att umgås med? Lite öppna, gärna lite såna här

tänkare. Jättedjupa människor? Nej, det kan bli lite jobbigt kanske men, nåt så där,

småroliga tänkare.

Moral

Ordet moral var svårt att definiera för alla. En vet inte, en tänker på politik,

en hur man ska vara och en tänker på pingstvänner och då i negativ mening.

Alla kan relatera moral till något även om de under intervjun hade ganska

svårt att konkretisera sig.

K 1: Moral. Ja. Det gäller att ha moral, helt klart. Vissa grejor måsta man ju hålla.

Jag kan inte komma på något exakt så där. Är moral något man har? Ja, oja, det

tycker jag. Det måsta man ha. Vissa grejor man skulle hålla? Vissa regler. Jag kan

inte komma på något nu konkret. Äta kött, skattejiiska, köra förfort etc? Ja, det är

bra. Nu kommer jag in lite. Fuskat i skolan har väl alla gjort. Det var på lite högre

nivå, på gymnasiet, då ska man vara så pass mogen att man inte fuskar. I trafiken

också, tycker jag också. När är det viktigt för dig att ha en hög moral? Oj. Jag vet

inte. Det är nog när jag får, när kravet ställs på mig, då harjag det som behövs.

Att trafikreglerna behövs och underlättar för oss i trafiken är alla överens

om. Tre är eniga om att det är killar som bryter mot trañkreglerna. Två

säger också att de tror att tjejer också bryter mot reglerna. Vilka speciella

killar det är som bryter mot reglerna varierar lite i uppfattning. En säger att

det är grabbarna runt torget hemma och en säger att det är killar som nyss

har tagit körkort och kör pappas fina bil. En har sin uppfattning klar och det

är att det bara är killar. Vilka regler dessa killar bryter mot är fortkörningar,

rena idiotkörningar, stopplikt och promillegränsen.

M 2: Ja, killar är det ju eller om man säger så, sen beror det väl på personligheten

också, olika i hur dom gör det. Men det är inget gäng här i XX som du kan säga att

dom bryter alltid mot trafikregler? Och dom gör det aldrig? Inga gång så, men

man vet vilka. Jag tror liksom att alla bryter mot trafikreglerna trorjag, alla vad det

gäller killar i alla fall då, jag tror tjejer gör det rätt mycket. Vilka regler är det man

bryter mot? Näe, man, då kan man ju säga kör för fort och såna grejor men göra

såna där idiot, eller typ såna där, som nåra kompisar kan göra, köra om hur som

helst, om man säger, svänga och köra på andra sidan av refuger och såna grejor va,
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det är lite allvarligare grejer tycker jag ju, det är väl bara killar som gör det kan

man säga. Det är inga tjejer som gör nåt sånt, men det. Varför gör grabbar så här?

Det är ju bara, det gör man bara om det är kompisar med, jag gör det inte men dom

som gör det, gör det bara när det är kompisar med kan man ju säga. Det är kompis-

tryck alltså? Om dom säger att det är två bilar eller dom, jag kan ju berätta när vi

kör ner till XX nån gång liksom, då är det också här, det är typiskt kompistryck
man kör järnet med bilarna ner då liksom. Toppfart då liksom. /...../ då när jag inte

hade körkort var det ju ett jävla kompistryck, då var det ju bara två eller tre

stycken som hade bilar och då fast det var ju fullt med folk i dom bilarna då, man
skulle köra dit då, dom försökte köra om liksom, på, ähh, hinna köra om på en

busshållsplats och såna grejor. Det är ganska farliga grejor. Men det är, det är tok-

körningar man gör mest? Idiotkörningar det är ju sånt man, det är ju kompistryck.

Alla säger också att de brukar bryta mot hastighetsgränser. En erkänner

också att han nog kört bakfull någon gång då han inte borde ha gjort det.

M 1: Ja, lite fort kör jag nog. Inget annat' speciellt? Man har väl kanske kört nån

gång man inte skulle göra det när man är bakfull och så där, men det är inget svårt

i alla fall. Man har varit tvungen att köra och så.

Uppfattningen om hur man ska få ungdomar att följa trañkreglerna varierar:

mer poliser på vägarna, längre prövotid, att alla ska få känna på en krock så

att de förstår att det inte är en leksaksbil man kör omkring i och att alla ska

få se konsekvenserna av en olycka.

K 1: Jag tycker att man ska få känna på en krock så att man förstår innebörden.
Inte skrämma folk det är väl inte bra, men att dom förstår att det är ingen lek-

saksbil utan det är du själv som härskar över bilen.

Känslan för de straff man får idag om man bryter mot reglerna är blandade.

Vissa tycker att dom är bra och en tycker att dom är skrattretande. Alla

tycker att man borde höja straffet för rattfylleri.

K 1: Det är också skrattretande. Man kör ihjäl folk, men då kommer man ut pga

det och det. Du kan köra ihjäl människor, du kan dricka och hamna i fängelse i tre

månader. Mer var det inte. Skulle det vara hårdare strajjf? Oja, otroligt mycket.

Trafiksäkerheten bland kompisarna är låg tycker två och en tycker att den är

bra. En tycker att trafiksäkerheten är bra hos hennes tjejkompisar men inte

hos hennes killkompisar. Kvinnorna tror att killarna måste var lite häftiga

och släppa loss ibland och att det speglar av sig på trafiksäkerheten.
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K 2: Bland mina tjejkompisar är den väldigt god. Bland dina killkompisar då? Den

är lite sämre. Varför tror du att det skiljer sig? Det är väl lite häftighetsgrej antar

Jag-

M 1: Ja, det är många som har råkat ut för olycka, så sent som förra, vad det beror

på, dom gillar att leka lite för mycket. Du tycker alltså att trafiksäkerheten är
ganska låg? Den är ganska låg faktiskt.

Idéerna om hur man ska minska trafikolyckorna bland deras kompisar varie-

rar. En skulle vilja känna igen sig själv och sina kompisar på reklamfilmer,

en tror att kanske nåt bonussystem kan hjälpa och två tror på hårdare straff.

En tror heller inte att den trafiksäkerhetsinformation som har varit, har bitit

på honom.

Ideologi

Endast en har aktivt försökt att förändra något i dagens samhälle. Hon var

med i elevrådet och stred för att CSN-kortet skulle behållas för alla gymna-

sieelever. De andra tre har inte försökt att förändra något.

Tankarna om det samhälle vi har idag skiftar. En tycker att det är bra, en att .

det har varit bra men börjar att bli sämre, en att vi tar in för mycket invand-

rare och en att det är synd om pensionärerna. Hur de vill förändra samhället

varierar också. En är orolig för att invandrarna tas emot så illa, en vill för-

bättra ekonomin, en vill ha hårdare straff och en skulle vilja att alla fick

arbete. Man kan här märka att omsorgstanken varierar hos de fyra. En vill

ha hårdare straff och tycker att vi tar emot för mycket flyktingar. En annan

tycker att ett det är ganska bra i Sverige om man jämför med utlandet.

K 1: Det samhälle vi har idag, vad tycker du om det? Jag tycker att det har banat

utåt alltför mycket. Jag är inte rasist, men jag tycker att vi tar emot alldeles för

mycket invandrare, flyktingar, alldeles för mycket. Där måste det bli ett stopp för

kan man inte ta hand om sitt eget folk så kan man logiskt inte ta emot ännu mer

människor. Det tycker jag sunt förnuft säger. Tycker du. att vi har ett hårt eller lätt

samhälle att leva i idag? Ja, det är väl ganska lätt. Det är priserna. Det är där all-

ting ändar upp i till slut, allting är för dyrt. Om du vill förändra samhället hur

skulle du vilja göra då? Åh, det är jag nog inte rätt person för. Hårdare straff ska

det vara över lag och man måste ta till hårdare regler.
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Två andra visar på en omsorgstanke mot pensionärer och invandrare. En

annan vill förändra samhället så att alla ska ha ett arbete och en tror inte att

han kan göra så mycket mer än att rösta.

K 1: Det är lite synd om pensionärerna, det är det. Tycker du att det är ett hårt liv i

Sverige idag? Ja, man måste ju alltid ta för sig. Om du fick förändra samhället i

den riktning du vill hur skulle du göra då? Naa, det är väl, jag är faktiskt lite orolig

för det här med att invandrare blir så illa bemötta i Sverige. Jag undrar om man

inte har gjort lite fel där när man har satt så många invandrare på några små orter

och så där att det blir väldigt mycket spänningar och grejor då.

Tre tycker att vägmiljön är bra i Sverige och en tycker att det är blandat. Tre

tycker också att vi bör höja fartgränserna. En säger också att vissa bilister är

okunniga i trafiken och att gamla människor i trafiken kan vara irriterande.

Hur de skulle vilja påverka alla unga bilförare att köra bil som de vill varie-

rar. En tror att information spelar en stor roll, en annan tror att påverkan

måste komma tidigt och helst i början av körutbildningen, en vill inte på-

verka unga bilförare och en vill få köra snabbare på motorvägen eftersom

han då tror att alla kommer att respektera de lägre hastighetsgränserna

bättre.

K 1: Jag tror just sån information som slinker in mellan programmen. Någon spe-

ciell information? Det kan nog vara lite blandat så att folk inte bara tänker att nu

kommer den här tråkiga trañkreklamen igen utan det kan kanske ligga lite humor i

det och kanske så att det kommer så att folk inte stänger av. Åh nu kommer det

här! Alla tittar inte på trafikmagasinet. Kanske lite mer information mellan

programmen eller någonting, bara slinker in sån där trañkonformation kanske. Du

vill ha lite information. Man ska märka att det informeras av trafik? Ja precis. Just

de här stora skyltarna som de har utmed vägarna tycker jag är bra t ex "skulle bara

till dagis". De tycker jag är helt suveräna.

5.3.2 Sammanfattning om gruppen

Även i denna grupp är flera arbetslösa (tre av fyra). Det som skiljer mot

gruppen innan är att i denna grupp verkar man ha en betydligt större fram-

tidstro. Kanske beror detta på att flera i denna grupp tillhör medelklass eller

övre medelklass. Deras möjligheter att få välja väg i livet verkade också

ganska stor. Ingen i gruppen var heller särskilt bitter över sin nuvarande

situation. Det kan kanske förklaras av att ingen verkade särskilt orolig utan

trodde nog att allt skulle komma att ordna upp sig på sikt. Denna tillförsikt
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utmärktes av att de hade många idéer om vad de skulle göra istället för att

gå till sitt arbete.

Det som kännetecknar gruppen är också att de har intressen åt det konstnär-

liga hållet. En egenskap som man kunde märka hos dem som intervjuades

var att de tyckte om att hålla på med något skapande arbete exempelvis foto,

blomsteruppsättningar, teckning etc. Gruppen kännetecknas också av en

öppenhet "inför det nya" och att de tycker att man har ansvar för sitt eget liv

och vad man gör av det. I gruppen har man också många framtidsdrömmar

om vad man vill göra. Man tycks inte vilja stanna upp på sin nuvarande

position utan siktar framåt mot nya mål.

Vad de associerar med ordet stil är framför allt kläder. Stil associeras också

i betydligt mer uppnåliga termer än i grupp ett och två. De diskuterar ordet

stil i samma termer som i grupperna innan men av deras resonemang förstår

man att det är en stil som de är vana vid, att stilen kanske finns inom famil-

jen eller i varje fall inom bekantskapskretsen.

Den kulturella nivån verkar ligga på ett plan som visserligen inte är jätte-

högt men betydligt högre än hos grupperna innan. Det litterära intresset hos

två tyderockså på att de gillar böcker med högt kulturellt innehåll. De läser

givetvis även skönlitteratur men även lite svårare böcker på andra språk än

det svenska.

Moral är ett begrepp som alla kan relatera till något. De har också klart för

sig var deras moraliska gräns går. Trots att deras svar under intervjun tyder

på en ganska hög moralgräns säger flera att de brukar bryta mot trafikreg-

lerna. Detta kan man kanske tyda så att den moral de har i trafiken uppfattar

de som normal och därför kör bilen på ett sätt som de uppfattar att andra bil-

förare normalt gör. De kanske inte tycker att de bryter mot några informella

trafikregler eftersom de kör bil så som de uppfattar att alla andra kör sin bil.

Deras resonemang i ideologiska frågor tyder på att de är väl medvetna om

sin uppfattning i olika frågor och att det är de själva som har skapat sin

åsikt. Tankarna om hur vi ska ha det i vårt samhälle skiljde sig ganska mar-

kant hos dem som intervjuades i gruppen. En ville öka vår sociala omsorg i

samhället och en ville att straffen överlag borde vara högre i Sverige.
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5.4 Grupp 4 Högrisk
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Figur 9 Grupp 4 Högrisk

Schablonmänniskorna i grupp 4 kännetecknas framför allt av att de har

mycket extramotiv för sin bilkörning, är mycket socialt engagerade, mycket

kulturellt intresserade, motionerar lite, dricker mycket ofta alkohol och

berusar sig mycket ofta. De har ett lågt bilintresse, men kör mycket ofta

bara omkring med bilen och kör mycket ofta bil i mörker. De tar ofta bilen

till fest men är inte ute i svängen eller ser på film eller TV oftare än någon

annan 20-åring. De är också lika intresserade av kläder som andra 20-

åringar.

I grupp 4 hamnade 15 personer. AV dessa 15 personer tillhörde två det sista

urvalet. Dessa två tillfrågades om de ville ställa upp och låta sig intervjuas.

Endast en av dessa gick med på att intervjuas (här kallad F).

F kom till intervjun klädd i snickarbyxor, farfarströja och gymnastikskor. F

hade håret uppsatt i en liten hästsvans och hade också ett kort skägg på

hakan.
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5.4.1 Intervjusvar F

Den egna förarstilen

F anser att han är en försiktig bilförare som inte tar några risker i trafiken. F

anser också att han har ett väldigt litet temperament när han kör bil. Han

säger att han blir arg ibland men att han inte tar ut sin ilska i körningen av

bilen. Han kör oftast för fort och medveten om det. F kan också ibland

bara ta en sväng med bilen utan att ha något mål med sin bilkörning. Han

kör då inte bil för att han tycker att själva bilkörningen är rolig utan för att

få uppleva något annat t ex naturen. Han tycker också att han ibland känner

sig stressad i trafiken och därför kan öka farten rejält ibland bara för att

hänga med i trafikrytmen. Bilar ser F bara som ett praktiskt transportmedel

och används bara av honom för att transportera sig till olika platser. Alkohol

och om han är ledsen eller arg gör också att han inte kör bil.

Händer det att du tar bilen bara för att det är skoj att köra en sväng? Detär lik-

som så onödigt,men om man inte har någonting att göra en solig dag och man vill

ut i landskapet lite kan det väl hända, fast det är inte så ofta.

"Livet" eller Hur man lever

F beskriver sig själv som lugn och med en inre harmoni och att han blir irri-

terad väldigt sällan. Han håller också ett högt tempo i livet och har höga

krav på sig själv. Trots att han håller ett högt tempo känner han sig ändå

ganska lugn.

Fzs livssituation just nu är att studera musik. F studerar på enfolkhögskola

och skall försöka ta sig in på musikhögskolan. F säger att det viktigaste för

honom just nu är att studera musik så mycket att han klarar antagningen till

musikhögskolan. Musik kommer han att syssla med i framtiden det är han

säker på.

F bor inackorderad på sin skola och tillbringar nästan all sin tid där. All

hans lediga tid går också åt till musiken eftersom han övar väldigt mycket.

Jaa, jag är väl, vi är ju härute på skolan hela tiden liksom och äter och övar hela

tiden och har lite lektioner och sådär, det är inte så mycket lektioner. Det är liksom
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underförstått att man skall öva mycket. Så umgås man lite med kaffe och te till

långt in på natten, sen somnar man. Vi umgås ju över klassgränsema också så

klart, men man är ju mycket med musikerna. Vi spelar och håller på hela dygn, så
det är ju musik 17 timmar per dygn ungefär.

På helgerna umgås han mycket med sina klasskompisar och åker ibland in

till en närbelägen stad och går på bio eller festar.

Man är här och övar mycket på helgerna, det är det bästa med helgerna, sen käkar

man pasta. Umgås väl. Lite vin kanske? Ja. Lite öl? Kanske lite öl men mest vin.

Så går man på bio eller kanske ut på nåt ställe eller nåt. Inne i X-stad eller? Ja,
man kan ta en öl på fredag eller lördag så där, fast det är Väl inte så himla vanligt

nu för tiden.

Intressen

Fzs stora intresse är givetvis musik men han är även intresserad av litteratur.

Eftersom F har ett så stort musikintresse så går givetvis all hans fritid åt till

att spela. F provar inte på så många olika saker utan har ett par fasta intres-

sen som han försöker att göra så mycket som möjligt av. Att prova på

många nya saker verkar inte ge honom någon stimulans utan han har få,

men väldigt fasta, intressen som han går in för väldigt mycket. De pengar

som F får över går till musikinstrument och skivor.

Dina intressen. Om jag satsar på musik? Ja litteratur också i så fall, men det är Väl

mest musiken, skulle jag inte få syssla med musik på två veckor skulle nog jag

klättra på väggarna tror jag. Fritiden vad blir det där? Det är musik också kan man

säga. Jag spelar mest klassiskt då, men känner jag mig lite oseriös så spelar jag lite

jazz för att det är kul.

F är inte aktivt engagerad i något förutom sina intressen. Han bryr sig om

och känner sig ganska engagerad i miljöfrågor och i frågor som berör

mänskliga rättigheter.

Politik är jag inte sådär våldsamt intresserad av, i så fall är det miljöfrågor och

Amnesty och så där, fast jag är inte aktiv medlem eller så där fast jag brukar, ja

brukar tänka rätt mycket och så där.
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Stil

Ordet stil säger ingenting för F. Han är heller inte mycket för det "flotta"

eller "flashiga" utan vill hellre ha det trevligt, mysigt och lite gammaldags.

På vardagar eller på fritiden tycker F att det spelar ingen roll hur han är

klädd bara han är hel och ren. Han säger också att han inte är klädfixerad.

När det är vanlig fest brukar F ha samma kläder som i skolan eller på fri-

tiden. Vid något speciellt tillfälle eller vid officiella tillställningar brukar F

klä upp sig i kavaj och slips.

Det spelar inte så stor roll, jag är inte klädñxerad, det är ju alltid kul att ha hela

och rena kläder tycker jag men annars så spelar, bryr jag mig inte så mycket om

det.

Sin första tvårummare vill F inreda med mycket gammalt trä och sniderier.

Absolut inte möbler med stål eller Skinnsoffor. Den bil F vill ha är som han

uttrycker det en "kultbil" dvs en Renault CV 2.

Filmerna som F vill se på skall ha en mening och det får gärna vara komedi

eller dramafilmer. Pop och rock är sällan bra anser F och därför lyssnar han

mest på klassisk musik. Att läsa böcker tycker F är väldigt kul och han

skulle gärna läsa mer än vad han hinner med nu. F läser mest skönlitteratur

och kulturella böcker. Böckerna han läser får gärna handla om rysk kultur

och om gamla ryska tonsättare. Ryska författare tycker han mycket om.

Om du skall gå och se en film eller om du hyr en videofilm, vad blir det då? Ja,

komedi, komedi tror jag eller nåt dramatiskt. Filmer med mening i.

Det är skönlitteratur mest, jag är rätt så intresserad av rysk kultur och så där ryska

tonsättare, ryska författare så där tycker jag om.

F är utåtriktad och tycker om att umgås med alla sorters människor. Hans

kriterium för att umgås med människor är att de ska var ärliga och trevliga.

Han ger sig gärna ut och träffar nya människor.
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hdoral

För F är det viktigt med hög moral och speciellt då i umgänge med andra

människor. F verkar ha en ganska stark moral även om han har svårt att

definiera sin exakta moralgräns.

När är det viktigt för dig att ha en hög moral? Ja, det tycker jag. Nej, men när är

det viktigt? När? Ja. Alltså i umgänge med andra människor sådär man ska inte va

dubbeltydig på nåt sätt så där, utan man ska ha, ja man ska ju vara ärlig och rak på
nåt sätt så där.

Trafikregler anser F att det måste Vi ha, för annars skulle trafiken inte

fungera. F anser också att yngre förare bryter oftare än andra mot trafikreg-

lerna. Han har dock svårt att peka ut någon speciell grupp. Trots att F säger

att han sällan bryter mot någon trafikregel så kör han ofta för fort. F tycker

också att det känns naturligt att köra för fort och kör aldrig fortare än att han

alltid klarar sitt körkort vid en eventuell fartkontroll.

Brukar du bryta mot någon trafikregel? Det är sällan det är det, men är det 70 så

är det lätt hänt att man ligger i 80 tycker jag så det är ju hastigheterna i så fall men

det är inte så, jag ligger aldrig så att mitt körkort år i fara så där, det brukar jag ta
som en tumregel. Vad beror det på att du kör för fort? Det vet. jag faktiskt inte

alltså, det är så väldigt lätt tycker jag, så om det är 50 så kommer man upp i 60 det

liksom det känns naturligt på nåt sätt. Nä, jag vet inte.

Trafiksäkerheten bland Fzs kompisar är varierande, några kör vårdslöst och

F tror att det beror på att dom inte är riktigt mogna. För att minska antalet

trafikolyckor bland unga bilförare vill F använda sig av information. Han

vill att informationen skall vara känslomässigt engagerande och gärna att

det är någon kändis som predikar om någon olycka som han eller hon varit

med om. F tror också att utbildningar som simulerar konsekvenser av en

olycka skulle kunna påverka ungdomar. Hårdare straff skulle nog också

hjälpa till enligt F men han tror inte att det löser självaproblemet.

Att påverka F att bli en säkrare bilförare tror han blir svårt eftersom han

känner sig rätt säker som bilförare.

Jag vet inte, jag känner mig ganska säker som bilförare faktiskt. Du känner att det

finns ingenting man skulle kunna göra egentligen, du är ganska säker alltså? Ja,

det känns så, jag har aldrig liksom varit i närheten av en olycka nåt sånt där.
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Ideologi

F har aldrig aktivt försökt att förändra något i dagens samhälle. F oroar sig

ganska mycket för miljön. Sveriges ekonomi bekymrar honom inte så

mycket eftersom han studerar och tror att krisen kommer att vara över när

han kommer ut och ska börja jobba.

Ja, det är ju rätt deppigt när man går omkring härnere liksom, när man tittar ut eller

man ser ju döda träd när man går omkring härnere sådär. Ekonomin, är du orolig

för den? Lite så där, fast det känns liksom inte, nu när man är studerande så är,

man berörs inte lika mycket, så mycket av det känns det liksom.

Det samhälle som vi har idag tycker F i mångt och mycket är bra, men det

finns bitar som går att förbättra. F är framför allt orolig för att vår välfärd

skall försämras.

F anser att Sverige är ett bra land att åka bil i. Han tycker att det är ett

lagom tempo på vägarna och det ganska hänsynsfullt på våra vägar. Trots

att han säger att det är lagom tempo på vägarna tycker han att alla borde dra

ner tempot lite och köra med mer hänsyn.

Hur man skall få alla bilförare att köra bil som F vill har han heller inget

recept på. Dock tror han att låta lö-åringar få övningsköra är en möjlig väg

att påverka mognadsgraden på nyblivna bilförare. F vill också att man skall

satsa på stora informationskampanjer med dramatiskt innehåll. Det får

gärna medverka kändisar eller bra skådespelare. Nyckeln till att nå ung-

domar är enligt F att få dem att haja till.

Informationsdrivar om det är nån kändis som kanske är drabbad av nån hemsk
olycka, man kan spela in nån bra film med bra skådespelare kanske sådär så att det

blir nån grej. Hur skall man göra filmen då, är det, ska det vara blodigt och

mycket ambulanser och brandmän eller? Ja, ganska dramatiskt. Folk dom skall

haja till lite.

VTI RAPPORT 389



81

5.4.2 Sammanfattning om F

F kan lätt beskrivas med ordet musik. Musik är det som just nu formar hela

Fzs liv. Att odla sitt intresse för musik och att hela tiden skaffa sig nya kun-

skaper om musik verkar vara det som just nu präglar hela tillvaron för F. F:s

framtidsorientering måste därför kunna betecknas som musik. Trots att F

sysslar med musik i en sådan omfattning att det borde vara pressande för

honom så säger han i intervjun att han känner sig ganska lugn och tillfreds

eftersom han sysslar med det han verkligen vill. 4

F har ett väldigt stort kulturellt intresse och de musikstycken han spelar,

filmer han ser eller böcker han läser ska ge honom något utöver en stunds

underhållning. Bilen använder F för att få uppleva något. Bilen tycks bli ett

instrument som hjälper honom att komma utanför vardagen. Själva kör-

ningen av bilen ger honom nog ingenting utan det är de platser som bilen tar

honom till som ger honom någon sorts upplevelse.

Stil är inte viktigt för F. Vad han inte tänker på är att han utan att egentligen

vilja det har en egen stil. Vissserligen inte än flärdfull eller lyxig men

ändock en alldeles egen speciell stil. F lever också tätt ihop med sina övriga

kurskamrater. Han verkar därför ha ett rikt socialt liv där diskussioner och

umgänge verkar vara en viktig del i hans nuvarande liv.

Fzs två honnörsord verkar vara omsorg och förståelse. Detta tar sig uttryck i

hans oro över att vår välfärd ska försämras för mycket
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5.5 Grupp 5 Lågrisk
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Figur 10 Grupp 5 Lågrisk

Schablonmänniskorna i grupp 5 kännetecknas framför allt av att de kör bil

väldigt sällan. De är socialt engagerade men inte ute i svängen så ofta. De

ser inte lika ofta på TV och film som andra i sin åldersgrupp men har ett

kultur- och klädintresse som de andra 20-åringarna i studien. Medlemmarna

i denna grupp har ett lågt bilintresse och få extramotiv för att köra bil. De

dricker alkohol lite oftare och berusar sig därför något oftare än andra i

deras åldersgrupp

I denna grupp hamnade 341 st. Av dessa tillhörde 93 det sista urvalet. Från

dessa 93 intervjuades sex personer, fyra kvinnor och två män.
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5.5.1 Intervjusvar grupp 5

Den egna förarstilen

De sex uttrycker en känsla av att de inte är så bra bilförare. Vissa säger att

de inte känner sig riktigt säkra som bilförare och en man säger att han fort-

farande praktiserar och lär sig när han är ute och kör bil.

M 2: Jag är relativt lugn men det kan väl hända att jag brusar upp nån gång ibland.

Vad brusar du upp på då? Ja, om det ligger nån pensionär framför mig och kör i

30 på en 50-väg, nej, inte 30 på en 50-väg utan 30 på en 70-väg, så har jag bråttom

eller någonting. Då händer det att du gör en dum omkörning eller? Nej, det gör

jag inte. Jag tänker mig för lite innan jag handlar.

Alla tycker att det är roligt att köra bil. Alla är dock helt eniga om att det

finns många saker som är mycket roligare. En tycker också att det är skö-

nare att sitta bredvid och att bilen endast är ett bra och enkelt transport-

medel för att ta sig någonstans.

M 3: I början var det väldigt roligt men nu spelar det ingen roll. Det är klart att det

är skönt att ha körkortet och kunna ta sig till ställen dit ja, bussar och annat inte

går. Men är vi två, så får ju lika gärna den andra köra, det spelar ingen roll.

Att inte köra bil när man har druckit eller att inte köra bil dagen efter en fest

är en självklarhet för alla. En kvinna tycker heller inte om att ha passagerare

som är fulla. Två har också råkat ut för en olycka eller tillbud i trafiken och

säger att de kör betydligt lugnare när olika situationer i trafiken liknar de

situationer som ledde fram till olyckan och tillbudet.

M 2: Jag har åkt av vägen en gång och voltat med en kompis. Har det påverkat dig

på något sätt? Jag blev, blir påverkad speciellt om man inte ser riktigt hur kurvan

visar sig efter ett krön, en bit bort. Då tar jag det ännu mer lugnt och släpper gasen

och glider igenom. Man tänker sig nog mycket mer för när man är ute och kör om

man har råkat ut förnågonting.

"Livet" eller Hur man lever

Fyra studerade på universitet/högskola, en arbetade och en var arbetslös.

Ingen av de fem var speciellt utmärkande vad gäller klädseln. De kom till

intervjun klädda i blåjeans eller färgade jeans, tröja eller skjorta. En hade
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kavaj. Ingen hade heller någon speciell frisyr eller något annat som ut-

märkte dem på något speciellt sätt.

Vissa säger att dom är positiva, är känslomänniskor, har lågt eller högt tem-

perament, är blyga eller stressar inte upp sig. Alla har en god kännedom om

sin egen person. Alla, utom en, säger att de har ett ganska lugnt tempo i

livet.

Det viktigaste för dem som studerar är att klara tentorna och för den som är

arbetslös är det viktigaste att få något att göra. Den som arbetar tycker att

det viktigaste för henne är att vidarutveckla sig i arbetet.

Ingen tror att deras nuvarande livssituation påverkar dem som bilförare.

Nästa livssituation kommer, för tre av dem som studerar, att vara att försöka

få ett arbete och en tror att hon är gift och har barn. Den fjärde som studerar

kommer att rycka in i lumpen. Den person som nu är arbetslös kommer att

ha gjort lumpen och kommer efter det att läsa in ett tredje gymnasieår som

han har missat.

Tre tror inte att nästa livssitution kommer att påverka dem som bilförare. De

tre andra tror att deras nästa period i livet kommer att påverka dem som bil-

förare. En av dessa tror att det kommer att bero på att han får mer pengar

och på så sätt kan byta bil. En annan säger att hon kommer att bli en bättre

bilförare eftersom hon tror att hon kommer att få ett mer harmoniskt liv

efter studierna. En tredje att hon kommer att köra mer bil när hon jobbar.

M 2: Ja, man vet aldrig, kanske, kanske inte. Det beror ju, får jag jobb då tjänar jag

ju grova slantar, då byter man bil och så blir det en annan bil, och då kanske man

trivs annorlunda i bilen och så. Snabbare bil eller? Ja, vad som helst. Det kan ju

förändra alltihopa.

K 1: Jag tror att mitt liv kommer att bli mer harmoniskt efter studierna och det

kommer nog att påverka hur jag kör bil.

En normal vardagsvecka skiljer sig inte så mycket dem emellan. Den som

arbetar är på jobbet mellan åtta och halv fyra. De som studerar går på före-

läsningar, sportarlite och träffar kompisar. Den ende som skiljer sig från de

andra är han som är arbetslös. Han sover länge på mornarna och har inte

något inrutat schema att leva efter.
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M 2: Ja, det är väl att sova fram till tolv. Gå upp, äta, städa hemma, på kvällen

ringer väl nån kompis så kanske man träffar honom eller sitter hemma på kvällen

och tittar på TV. Du gör inte så mycket alltså? Nej.

En normal helg skiljer sig mera åt. De som studerar festar och den som

arbetar går endast ut vid speciella tillfällen. Den som är arbetslös åker till

sin flickvän och tillbringar helgen med henne.

K 3: Nu när man är student, blir det mycket fester. Jag tycker att det är fester

nästan varje veckoslut. Jag försöker att begränsa mig till en dag max i veckan. Det

är lördag? Ja. Hur ser det ut då? Man sitter och äter lite kanske och pratar och så

går man ut.

Intressen

Tre är intresserade av idrott, en av motorer, elektroniska prylar, stereo och

båtar. En har inte några speciella intressen och en är intresserad av ridning

och styrketräning. Av de tre som är intresserade av idrott är det bara en som

är aktiv i något lag. Han spelar fotboll och ishockey. Han som spelar fotboll

och ishockey säger också att ett intresse hos honom är att skaffa sig en

utbildning.

Det sociala engagemanget förutom intressen varierar. Det som är gemen-

samt för alla är att de inte är aktivt engagerade i något just nu. Två har tidi-

gare varit socialtengagerade, en i scouterna och en i en ungdomscirkus.

Alla, utom en, säger att de tänker och bryr sig om olika saker i Sverige och

runt om i världen.

M 3: Finns det något som engagerar dig mycketförutom dina intressen? Näe, inte

speciellt, jag försöker ju bilda mig en uppfattning om saker och bilda mig en upp-

fattning och så där men inte mycket mer. Du är inte aktivt engagerad i nåt? Nej,

natur och annat tycker jag är kul. Ja, läsa och kolla på TV då det är naturprogram

och vetenskapens värld och andra såna program.

Kläder drar en hel del pengar för dem alla. En kvinna sparar pengar för att

kunna köpa en bil. Ingen av dem säger att de lägger ner mycket pengar på

fest, alkohol eller resor.
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Stil

Två tolkningar av ordet stil kan urskiljas, antingen hur något är eller hur

någon Två personer tycker att helt och rent är stiligt.

K 4: Det är något unikt för någon tycker jag, nåt speciellt, nåt snyggt som är lik-

som så där fångar uppmärksamhet tror jag. Annars tänker man ju inte på hur folk

är, har stil och så där, tror jag.

M 3: Stil det är att kunna uppföra sig, veta hur man skall uppföra sig rätt i de flesta

situationer, och det ligger ju stil i hur man klär sig också.

Beroende på vad de gör på dagarna så är de tvungna att vara olika klädda.

Hon som arbetar är tvungen att ha arbetsklädsel. Han som nu är arbetslös

hade overall när han arbetade. De fyra som studerar går klädda i jeans, tröja

eller skjorta i skolan. Det som de alla har gemensamt är att när det är fest då

tar man på sig finare kläder än de som man har på sig till vardags.

För att konkretisera hur de skulle vilja att deras lägenhet skulle vara fick de

berätta hur de skulle vilja inreda en lägenhet. Det skiljer inte så mycket

mellan dem och ingen drömmer om någon enorm lyx. Alla verkar vilja ha

det snyggt och snyggt verkar inte vara liktydigt med lyx för dem.

K 2: Högt i tak, stora fönster, ljust och luftigt, öppen spis. En stor hörnsoffa kan-

ske. Skinn? Njae, nej det tror jag inte att jag vill ha. Stereo? Min stereo som jag

har nu. Du får välja, du får drömma nu. Nae, jag vet faktiskt inte, men ja, min

stereo nu, fast jag vill ha en CD-växlare till då. Köket då, hur ska det se ut? Ja, det

ska vara ett stort kök, det ska det vara. Stora skåp, en ugn vill jag ha. En ugn, ja

vilka krav du har. Ja, men jag har ingen ugn nu. Jag kan ju inte baka nu så där.

Två har en egen bil. En skulle vilja ha en liten bil. De andra fem vill ha en

stor och rymlig bil. Alla vill dock ha en bil med god prestanda. Ingen säger

sig vilja ha en riktig värstingbil som Ferrari eller Mazerati. Det verkar som

om de mer ser till det praktiska att ha en bil som alltid går och som inte

behöver mekas.

Filmsmaken är väldigt varierande.De sex tittar på alla sorters filmer. Vilken

sorts film man väljer beror ofta på vilket humör man är på och om det har

kommit någon ny film som det stora flertalet i Sverige tittar på. Flera säger

att filmer som berör dem är verklighetsnära filmer eller filmer som kan

hända i verkligheten.
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Deras musiksmak är gemensam på så sätt att de lyssnar på det mesta. Vis-

serligen har de sina favoriter men de lyssnar ändå på nästan allt i musikväg.

Exempel på vad de lyssnar på är klassisk musik, tecno, reggea, 60- och 70-

talsmusik och hårdrock.

Vad gäller litteratursmaken är även den ganska blandad. En kvinna läser

vad som helst. De andra vill gärna ha böcker med lite djup i. Sidney

Sheldon, Stephen King och Jan Guillou verkar vara tre författare utmärker

sig hos de som intervjuats.

M 2: Just nu läser jag Liftarens guide från galaxen och den är ganska konstig. Vad

handlar den om? Jorden utplånas, så blir dom upptagna av ett rymdskepp och så

åker dom runt i det. Är den bra? Den är knäpp, men bra. Jag läser ju det mesta

bara det är så att man vill läsa det. Jag läser gärna Stephen King och sånt.

De är också utåtriktade och tycker att det är roligt att träffa nya människor.

K 3: Ja, roliga, pigga människor, sportiga, så man får sällskap när man sportar. Det

ska vara lite fart i dom? Ja, eftersom jag är så lugn, så behöver jag nån som tar tag

i mig. Det behöver inte vara ditt gamla gäng? Nej, jag tycker att det är jättekul att

träffa nya människor.

hdoral

Ordet moral tolkas på två sätt, hur man själv ska bete sig och hur man ska

bete sig mot andra. De tycker att det framför allt är viktigt att ha en god

moral i umgänge med andra människor. De tycker också att man bör ha en

god trafikmoral.

K 1: Moral. Det är när man, ja, det är tråkigt ibland men för det mesta är det Väl

nyttigt. Det är någonting som är bra att ha i alla fall? Ja visst, det säger trots allt

ganska mycket om hur man ska bete sig sig, kanske mot andra.

Som helhet har de också en ganska hög moral. Att stjäla eller fuska anses

inte vara god moral. Att skattefuska eller bryta mot några regler här och var

anses dock inte som dålig moral.

M 3: Det är väl klart att man bryter lite mot reglerna här och var, men inte för

mycket.
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Alla är eniga om att trafikregler behövs, att det skulle bli kaos om de inte

fanns och att trafikreglerna säkert förhindrar många olyckor.

På frågan om de anser att någon speciell grupp av ungdomar bryter oftare

än andra mot trafikregler, svarar alla entydigt att det är de unga killarna som

bryter mest mot regler i trafiken. Att dessa killar bryter mot hastighetsgrän-

serna är också alla eniga om. Andra uppfattningar om killars regelbrott är

också att de leker på vägen, kör mot rött och svänger där man inte får.

M 2: Fartdårama bryter nog oftare mot trafikregler än andra. Men vilken grupp är

det som är fartdårar? Dom bortskämda tycker jag för dom får en fin bil av sina

föräldrar när dom får körkort och så där och den går fort och bra och alltihopa. Kör
jag mot rött får jag böter men det kan jag betala ändå ungefär. Och det är främst

hastigheten du tänker på ellerfinns det andra regler du ser att dom bryter mot? Ja

dom bryter mot hastighetsgränserna, rödljuskörning och svänger där dom inte får

svänga, kör mot enkelriktat. Dom äger vägenalltså? Ja, mycket inne i stan är det

sa.

Alla säger att de brukar hålla för hög hastighet. En säger att det också

händer att han gör en u-sväng där han inte får och kör över heldragen linje

ibland. En kvinna säger att ibland kan det hända att hon kör över mittlinjen

vid omkörning trots att hon får möte. Varför två av dem bryter mot reglerna

beror oftast på misstag eller att man vill följa med i trafikrytmen. Ingen

berättar om att de brukar leka på vägeneller köra väldigt mycket för fort

någon gång.

Idéer om hur man ska få ungdomar att följa trafikregler är att man ska få

kompisar eller tjejer att säga ifrån, dra körkortet, visa bilder på läskiga

olyckor m m. En tyckte att det fanns inte så mycket att göra utan att det mer

är en mognadsfråga än enpåverkansfråga.

K 4: Trycka på det här med olycksrisk och sånt va, visa avskräckande exempel,

kanske mer teori när dom övningskör, visa bilder på läskiga olyckor. Du tror på

skräckpropaganda? Ja, lite grann kanske det tror jag nog och sen inte bara skräck

utan få dem mer medvetna.

K 1: Information är väl det vanliga svaret men jag vet inte, jag tror inte det, för

dom vet ju oftast vad man ska göra. Det bästa sättet är väl om en kompis säger

ifrån om att kör inte full, jag tror det är där som det bör komma ifrån, just från det

hållet, för jag tror kommer det från myndigheter och sånt, kanske de bara blir mer

sporrade. Ofta är det ju så att om man är på en fest så är det ganska ofta så att kil-
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len är, han dricker väldigt mycket och tjejen hon brukar hålla sig lite lugnare så

här, så hon har vettet i behåll på ett annat sätt.

De straff som man får när man bryter mot trafikreglerna tycker alla utom en

är alldeles för låga. Särskilt bör man höja straffet rejält för rattfylleri tycker

alla.

Trafiksäkerheten bland deras egna kompisar är varierande anser fyra. Två

anser att den är bra. En kvinna tycker också att killar kör säkrare än tjejer.

K 2: Dina tjejkompisar? Jo, dom kör så lugnt och fint så. Det gör dom? Ja. Grab-
barna då? Då snurrar man av vägen. Det gör man? Näe, de flesta är ganska lugna.

Jag tycker liksom att grabbarna dom är säkrare på att köra på nåt sätt, jag vet inte

riktigt varför men jag har fått för mig att det är så.

Att förbud inte hjälper och att man istället bör koncentrera sig på att för-

ändra ungdomars trafikmoral tror en skulle öka ungdomars trafiksäkerhet.

Fyra tror att övningskörning från 16 års ålder kommer att hjälpa.

M 2: Jag tycker att det är bra att dom får börja övningsköra vid sexton tycker jag,

då får dom en längre utbildning och mer rutin, det tycker jag är väldigt bra, men

samtidigt kan jag tänka mig att så här att, i och med att dom får börja köra vid

sexton så lär dom sig, oj jag kan köra när jag är sjutton, jag lånar morsans bil va.

Jag tycker också att man ska ändra om teoriprovet eftersom det finns så mycket av

dom här kopioma ute. Dom läser ju bara frågan och sen lär dom sig svaret och vet

ändå ingenting. Och man kan göra mer i utbildningen, läraren kan väl ta in en på

lite svårare saker än vad man får göra egentligen när jag gick på skolan då. Jag var
mest ute på dom stora vägarna och kanske slingrade på dom mindre vägarna.

Halkkörningen tyckte jag var väldigt bra för då lär man sig att, ser man att der är

halt då tar man det fasen i mig lugnt. När dom har varit på halkbanan tycker jag att
dom ska prova på vanlig asfalt också, känna hur det känns för det är inte alls

samma sak som att häva en sladd på torr asfalt som att göra en sladd på is. Bilen

bara flyger dubbelt så mycket på torr asfalt och det är mycket svårare att häva den.

Dom skulle fåprova på hur lite man kan göra, man sitter helt ställd. När jag gick

och läste fick vi intese någonting om vad som händer vid en trafikolycka. En film

om en trafikolycka som sker, eller att dom fejkar ihop det. Se den här trafikolyckan

vad som händer, kanske se lite vad som händer med människan och hur skadad och

alla såna saker. Konsekvenser alltså? Konsekvenser och hur det gick till. Jag tror

det är ganska avskräckande faktiskt.

Hur de vill påverka sig själva varierar men pengar tillbaka, mer information,

få känna på vadsom händer och se hemska bilder av trafikoffer speglar Väl

vad de tycker.
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K 3: Det är väl att se hemska bilder av trafikoffer. Skulle du ta åt dig då? Jag

skulle bli helt. Gud vad hemskt.

Ideologi

Ingen har jobbat aktivt för att försöka förändra något i dagens samhälle. En

säger att hon skulle vilja engagera sig mer, men anser sig inte ha tid.

K 1: Skulle du vilja om du hade mer tid? Ja, jo det är klart man skulle vilja, menar

som man nu läser i tidningarna, dom missköter dom äldre väldigt, jo det finns

mycket man skulle vilja ändra på.

Alla oroar sig för miljön och ekonomin, vissa mer och andra mindre. Upp-

fattningen om det samhälle vi har idag varierar. Vissa tycker att det är hårt,

att våldet har ökat, att vi har det bra, att det är dåligt och att vi borde ta hand

om invandrarna bättre.

De tycker också att vi borde satsa mer på äldrevård, dela med oss mer, satsa

mer på skolan, mer arbete åt ungdomar och billiga bostäder.

M 2: Tycker jag är dåligt. Ja allt som händer med rasism och alltihopa. Jag tycker

att det skulle gå och lösa på nåt bättre sätt. Jag tycker att det skulle lösas på nåt
bättre sätt. Hur ska vi läsa sånt? Ja, det är väl att försöka blanda då, oss vita om

man säger så med färgade, försöka få oss att förstå varandra. Det är inget annat du
tänker på i samhället? Jag tycker att alla ska ha ett arbete.

Om vår vägmiljö är uppfattningen ganska samstämmig. De tycker att trafi-

ken flyter ganska bra, att det är lätt att köra på vägarna men att tempot

ibland är för högt och att vi har en lugn trafikmiljö jämfört med andra län-

der. En anser att vi borde höja hastigheten på våra motorvägar.

Uppfattningen om hur en idealisk bilförare skall vara är också ganska sam-

stämmig. Han ska vara lugn och inte förhasta sig, han ska följa trafikrytmen

och inte göra dumma omkörningar, ta hänsyn till andra, lugnt tempo och

visa hänsyn.

K 2: Börja dra ner på fortkörningen, försöka hålla ett litet lugnare tempo och ta

mera hänsyn.
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Hur man skall kunna påverka alla att köra bil på ett säkert sätt varierar väl-.

digt. Ingen har någon patentlösning men de flesta verkar vilja att man ska

påverka alla till defensiv körning. En kvinna vill skicka alla äldre till bilsko-

lan.

När det gäller hur man skall påverka yngre finns det mer idéer. De som har

idéer framhäver att kurser med ett innehåll som visar på vad som kan hända

har den största möjligheten att påverka unga förare.

M 2: Man kan ju inte lasta över allting på utbildningen heller, det måste ju finnas

inom varenda människa på nåt sätt, att fasen, så här kan jag inte köra. Hur ska man

få fram det där? Utbildning så att man verkligen får känna på vad som kan hända.

Det tror jag nog är mest påverkande.

5.5.2 Sammanfattning om gruppen

Gruppens nuvarande liv kan karaktäriseras med det liv som studenter lever.

Livet tycks kretsa kring att klara av det som man förutsatt sig. Studenterna i

gruppen kämpar för att klara alla tentor och de två andra som inte är studen-

ter verkar kämpa på sitt sätt. Den ene för att utvecklas i jobbet så mycket att

hon kan börja att avancera uppåt i befattningar. Den andre kämpar för att

hålla modet uppe och för att finna ett arbete. Om man försöker finna en

gemensam nämnare inom gruppen som helhet, kan man möjligen sägaatt

de karaktäriseras av en tyst och ödmjuk karriärskänsla. Ett viktigt begrepp

för hela gruppen är omsorg. Av personerna i de tidigare grupperna är det

bara F som har uttalat en lika stor omsorgskänsla. En omsorgstanke

framkommer därför tydligt genom hela intervjun. Ingen i gruppen är

visserligen aktivt engagerad i någon social fråga just nu men det märks ett

starkt engagemang hos dem i dessa frågor.

Stil är nog inte heller liktydigt med lyx för alla i gruppen utan stil verkar

vara ett ganska jordnära begrepp för dem. Ingen i gruppen diskuterar stil i

lyxiga eller flärdfulla termer. Man kan också hos gruppen uttyda att de har

en betydligt starkare moralkänsla än hos de tidigare grupperna och att moral

är ett viktigt begrepp för dem. Särskilt då i umgänget med andra människor.
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De sex tycker också att det är viktigt med moral i trafiken och förordar en

bilförare med ett defensivt körsätt. Man kan hos alla utläsa en defensiv

hållning till vad man klarar av i trafiken. De tycks också ha en insikt om vad

som, enligt dem, är farligt eller inte farligt när kör bil och verkar tänka sig

för lite och fundera på hur de ska lösa problem som uppkommer i trafiken.

Gemensamt för dem alla verkar vara att de inte försöker ge sig ut och trotsa

elementen på våra vägar utan de är medvetna om och vågar erkänna för sig

själva att ibland är bilkörning svårt.

5.6 Grupp 6 Lågrisk

 

( Motion

Alkohol
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Film
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Figur 11 Grupp 6 Lågrisk

Schablonmänniskorna i lågriskgrupp 6 kännetecknas av att de mycket sällan

dricker alkohol och därför mycket sällan blir berusade. De är också kultu-

rellt intresserade men något mindre socialt engagerade än övriga 20-åringar.

De motionerar, ser på TV och film, är ute i svängen och tar bilen till fest

lika ofta som den genomsnittlige 20-åringen i denna studie. De har ett något
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lägre bilintresse och kör inte lika mycket bil under dagen, i mörker, för att

bara köra omkring eller till övriga mål som andra 20-åringar.

I denna grupp hamnade 324 st. Av dessa tillhörde 67 det sista urvalet. Från '

dessa 67 intervjuades sex personer, fyra kvinnor och två män.

5.6.1 Intervjusvar grupp 6

Den egna förarstilen

En säger att han kör på förnuft, känsla, kanske inte alltid följer alla regler

och är lite impulsiv ibland. Två att dom är lugna, men att humör och tempe-

rament ibland tar överhanden. Tre säger att dom alltid kör bil lugnt.

M 1: Hur vill du beskriva dig själv som bilförare? Jag följer kanske inte alla regler

som man lär sig på körskolan och så där punkt och pricka utan jag kör väl mer på

förnuft och känsla. Och sen ibland om jag ska vara helt ärlig kan man väl vara

kanske lite impulsiv ibland i körningen också.

Nästan alla tror eller har förstått att andra ser på dem som ganska bra bil-

förare. En säger att han vet att hans kompisar ibland tycker att det går lite

för fort.

De flesta tycker att det är kul att köra bil och många uppfattar bilkörning

som något mer än att bara transportera sig. Ingen säger någonting om att det

kan vara kul att åka fort, att köra ikapp eller liknande. Äsikterna om det är

svårt eller inte att köra bil varierar mellan två uppfattningar. Vissa tycker att

det kan vara svårt att köra bil när trafikmiljön runt omkring år komplicerad

och andra tycker att det endast är själva handhavandet av bilen som är det

svara.

K 4: Tycker du om att köra bil? Nej. Det är ett nödvändigt ont eller? Ja, bil kör

man för att ta sig nån vart.

K 1: Vad tycker du om att köra bil? Det är skitkul, jag tycker att det är jättekul.

Om man har druckit alkohol så kör man inte bil, det anser alla. Två säger att

det bara är alkohol som kan påverka dem att inte köra bil. Det som kan
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påverka dom andra att inte köra bil är kraftigt snöoväder, dimma eller sent

på kvällen.

Ingen har varit vållande till någon trafikolycka. Flera av dem har dock varit

med om trafikolyckor, två som förare och två som pasagerare. En berättar

också om ett olyckstillbud som han tycker visade honom att bilkörning inte

är någon lek. De som råkat ut för någon olycka säger att de har påverkats av

detta och nu tar det betydligt försiktigare och tänker på vad som kan hända

när de hamnar i situationer som liknar olyckan.

M 1: Ja, fast då var det alltså inte jag som körde och det var för många år sedan.
Jag har varit väldigt nära i och för sig. Vad har det berott på att du var nära? Ja,

du ähh det var, jag skulle ut till jobbet en lördagsmorgon och ja till det här jobbet

är det en väldigt lång raksträcka och jag hann ifatt en bil och började att köra om

och precis hade lagt mig i den andra filen och hade min framvagn jämnsides med

hans bakvagn så svängde han vänster utan att blinka. Det var ganska otäckt fak-

tiskt, det var det. Har det här påverkat dig på något sätt? Ja, man tar mer med i

beräkningen att andra trafikanter kan göra helt oberäkneliga grejor och så där. Man

får vara med på vad som helst. Även fast man hade det i bakhuvudet tidigare, men
när man upplever det så där så kanske man tänker extra på det, det tror jag. Den

andra olyckan då. Har den påverkat dig på något sätt? Ja, det är ju, kan ju visa

hur illa det kan gå alltså, nu hade vi ju i och för sig en väldig tur men det kunde ju

ha gått väldigt illa och så där. Det är klart det får man väl tänka också, att det är ju

liksom ingen lek på nåt sätt. Det var ju länge sen, men det kommer jag aldrig att

glömma.

"Livet" eller Hur man lever

Fyra personer studerade, två på universitet/högskola, en studerade konst på

folkhögskola och den fjärde gick en teknisk eftergymnasial utbildning. En

var arbetslös men skulle snart få ett jobb och en hade precis slutat sitt som-

marjobb och hoppades få ett arbete som hon hade sökt. Tre var klädda i

jeans, skjorta eller tröja och vanlig jacka. Tre var personligt klädda, dvs

man såg att de hade en egen stil som utmärkte sig ifrån de andra. Det som

utmärkte de tre var att en hade läderjacka och boots, en hade Elliott-hatt och

en hade färggranna byxor, bakåtvänd keps, kängor och var ganska

' utsmyckad med ring i örat och olika armband.

Det som utmärker dem vid beskrivningen av sig själva är att alla utom en

tycker att de är lugna och inte håller ett så högt tempo i livet. En skiljer sig

ifrån de andra då hon tycker om att det händer saker hela tiden.
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M 1: Ja, tjugo år gammal och ganska öppen, glad och trevlig och det är jag väl an-

sedd som hoppas jag. Jag tycker att jag känner mig ganska bra också och ja, över

huvud taget en ganska framåt person som gärna sticker fram fötterna och så där.

Hur är ditt tempo i livet? Mitt tempo i livet är väl ganska lågt just nu i och med att

jag är arbetslösoch så där. I och för sig har jag ganska mycket för mig ändå fak-

tiskt, jag har ju en del fritidsintressen, jag målar och så där då, försöker hålla igång
så mycket det går.

Alla vill eller har rört på sig geografiskt. Man vill ge sig ut och resa eller har

flyttat eller vill flytta från sin hemort.

K 2: Skulle aldrig kunna bosätta mig i den här stan. Jag ska flytta till Göteborg

snart, eller när jag har gått ut skolan då. Ut och resa och greja.

Det viktigaste just nu för dom som inte studerar är att få ett jobb och en

inkomst. För dom som pluggar är det viktigaste att klara av studierna.

En tror att hennes nuvarande livssituation påverkar hennes sätt att köra bil

eftersom hon funderar mycket på tentor när hon kör. De andra tror det inte.

Några säger att de kör mindre bil nu eftersom de inte har så mycket pengar

när de pluggar.

K 3: Ja, för att jag sitter ofta och tänker och funderar och så. Det gör du? Och så

sitter jag i bilen och så glömmer jag bort att jag kör bil nästan, och så upptäcker

jag att jag kanske är på väg i andra körbanan hoppsan, hoppsan /....... ../ för det är

mycket att tänka på nu. Mycket tentor.

Alla verkar veta vad de vill göra i framtiden och har något som de drömmer

om. Två kommer att börja arbeta med det de har utbildat sig till, en tror att

han kommer att gifta sig och skaffa familj, en vet inte riktigt, en vill ge sig

ut och resa och en vet bara att hon har bytt stad.

Deras nästa livssituation kommer att påverka dem som bilförare tror de. De

tror att de kommer att köra mer bil, att det kan vara svårare att köra bil i en

ny stad och att med barn i bilen kommer man att köra lugnare.

K 1: Den där nya livssituationen då, kommer den att påverka dig som bilförare?

la, det kanske beror på om man har fått barn, det vet man ju aldrig då, då tror jag

man tänker på det. Man kör lugnare? Ja, man blir nog klart försiktigare om man

har en liten kotte.
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En normal vardagsvecka är de som studerar i skolan, och den som är arbets-

lös umgås med kompisar som också är arbetslösa. På kvällarna ser man på

TV eller går på bio. Vissa gympar och en tränar fotboll.

På helgen är det fest som gäller. Då umgås man med kompisar och kanske

dricker lite öl. De går sällan ut på något ställe utan försöker vara hemma hos

någon kompis. En har definitivt tröttnat på att gå ut och festa. De tycker inte

om att gå ut på något disco eller vara ute i svängen. Man verkar heller inte

dricka så mycket alkohol.

M 1: En normal helg? Ja, det beror ju också lite på den ekonomiska situationen,
men jag går inte speciellt ofta ut så att säga på utställning, i så fall, ja samla ihop
några kompisar och sitter hemma hos nån då. Festar på lite kanske, men går sällan
ut faktiskt för jag har tröttnat på hela den svängen. Jag tycker det är värdelöst ute.

K 1: Vad brukar du göra under en normal helg då? Ja, det kan ju bli kanske några

öl eller nånting sånt där då, lite kompisar och fotboll, matcher brukar oftast vara på

söndagama, så att det, får väl ta det lite lugnt på lördagarna.

Intressen

Gemensamt för dem är att alla har ett intresse som engagerar dem väldigt

mycket. Exempel på intressen är musik, datorer, att måla, att dansa och att

meka med bil. Annat som engagerar dem är miljö och EG. Endast en säger

att hon inte engagerar sig.

K 3: Engagerar mig? Oj, sånt hinner man inte med. Men politik och så där nej, tja,

jag skulle vilja göra en hel del för miljön, men jag känner det, att om jag vinner en

massa pengar någon gång, så ska jag skänka en jädra massa.

De lägger ner pengar på de mest skiftande saker. Klart är att musik och klä-

der är en stor utgiftspost.

M 1: Finns det nånting du lägger ner mycket pengar på? Ja, musik lägger jag väl

ner ganska mycket, kläder också faktiskt en del. Aven fast jag försöker handla bil-

ligt men jag handlar väl ganska ofta kläder istället då.
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Stil

Två teman kan urskiljas vad gäller ordet stil, hur någon är eller hur någon är

klädd.

M 1: Omjag säger ordet stil. Stil. Vad innebär det för dig? Ja, stil det, man kan ha

en stil och det kan vara en, det kan vara, det behöver inte vara, men det kan vara en

spegel till så att säga, som speglar din personlighet och så där. Du klär dig på ett

visst sätt och kanske har vissa detaljer som uttrycker, till en viss mån i alla fall vad

du är för en person.

K 3: Kläder och musik. Stil, tjaa, stil det ser man nog mest på kläderna tror jag.

Hur de går klädda i skolan eller på arbetet varierar inte så mycket. På

arbetet hade en arbetskläder och de Övriga går klädda i jeans och skjorta

eller jeans och tröja.

När det är fest klär alla utom en upp sig. Han som har en egen stil klär då

upp sig lite extra och ser inte så "basisk" ut som i vanliga fall.

Hur det ser ut hemma hos de som har en egen lägenhet skiljer sig en del. En

del verkar ha det väldigt ombonat, andra inte.

K 3: Hur ser det ut hemma hos dig? Just nu, ser det väldigt bra ut, utom den lilla

hörnan vi har i köket. Jaa, det är mycket trägrejor, mycket ompyssligt. Jag kan

hålla på flera timmar bara att pyssla med mina grejer och så att det är jättemysigt,

tycker jag, jag tycker om att greja. Det är just det där, arkitektens inreda, det älskar

jag-

M 2: Hur ser det ut hemma hos dig? Jaa, det är mycket skräp, inte skräp mycket

tidningar och som ligger framme och böcker och. Jag har en väldigt liten lägenhet

så att det är inget speciellt. En fåtölj, säng och bord.

De flesta har väldigt klart för sig hur de vill att det ska se ut i deras första

lägenhet eller villa. Klart är att de flesta kommer att sätta sin personliga

prägel på hur det kommer att se ut. Att gå till Ikea och handla möbler verkar

inte vara något som tillfredsställer dem.

M1: Hur skulle du vilja att det såg ut hemma hos dig? Ja, jag vet inte det, jag

skulle vilja ha mycket konst hemma och gärna stora ytor också som man kunde

leka med, och framför allt det skulle inte se speciellt traditionellt ut ändå, utan det

skulle se ganska annorlunda ut om man säger ändå,/.... ../ nån ganska udda soffa,

en gammal antik grej eller nåt sånt däri så fall.
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Klart är att de väljer en udda bil om de inte behöver bry sig om vad bilen

kommer att kosta. En bryr sig inte om vilket märke bilen har, bara bilen inte

krånglar.

Filmsmaken varierar väldigt. Flera vill ha annorlunda och kultiga filmer och

några vill ha komedi eller action. För de flesta verkar det som om det de ser

på skall ge dem något. Filmerna skall ha någon mening.

M 2: Om du ska gå och se en film på bio, eller om du hyr en videofilm, vad blir det

då? Jaa, det är väl det mesta, tror jag, Det kan bli allt från action, komedi till rik-

tiga dramafilmer då. Jaa, drama kan man förresten ta bort också. Annars blir det

väl det mesta. Det mesta, men det ska va lite mer lättsamma hållet eller vill du ha

djup i filmen? Jaa, det ska vara lite, lite alltså, inget såna där vanliga actionfilmer,

det ska vara lite mer mening med filmen.

Musiksmaken är väldigt blandad. De lyssnar på det mesta i musikväg.

K 2: Nämen, mina idoler det är väl Guns and Roses och sen gillar jag discomusik

också, sån därdiscomusik, och blues gillar jag, och jaa. Det verkar vara det mesta.

Nja, och Smokey också gillar jag. Ja. Så jag är väldigt bred på disco och en del

teknolåtar och det är allt möjligt.

Litteratursmaken är också den väldigt blandad.

M 1: Litteratur, vad läser du? Ja, det går i perioder det där. Jag läser, jag tycker

om att läsa existensialistiska böcker så att säga som behandlar om verkligheten och

sanningen och såna där grejer. Visst jag läser också humoristiska, ja lättsinniga

böcker också då, ren skönlitteratur så att säga, romaner och sånt.

På svaren av frågan vilka människor som de tycker om att umgås med

framkommer att humor, ärlighet, ett visst djup och impulsivitet är viktiga

egenskaper.

M 1: Vilka människor tycker du om att umgås med? Ja, det är väl olika i och för

sig, jag umgås med ganska olika många eller många olika typer av människor och

så där men över huvudtaget så måste dom vara ärliga så att säga. Det får inte vara
det där ytliga hela tiden .
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Moral

Moral framklingar negativa tankar hos en och hos de Övriga tankar om rätt

och fel. Alla verkar ha en ganska hög moral och det är viktigt för dem att ha

en hög moral i umgänge med kompisar eller pojkvän. Tankar om att man

inte ska köra bil som en dåre eller när man har druckit framkom också.

K 2: Ja, vad ska man säga, moral. Jag har aldrig satt mig in i det ordet, riktigt.

Moral. Så där, jag tycker liksom det är jobbigt med såna där djupa ord. Liksom jag

tycker det är ja, moral, men det är jobbigt med moral. Det tycker jag.

K 3: Du menar om jag känner att jag inte vill göra det eller vad då. Jaa, just det.

Skattefusk, skulle jag ju aldrig göra, för att det är ju fel. Sen om det skulle vara

något så är jag så feg också så. /..../ jag skulle ju inte kunna lura någon så eller

något sånt. Vad då luras? Nää, jag har så fruktansvärt mycket samvete för det

minsta lilla, pyttelilla jag gör.

De är också helt eniga om att utan trafikregler skulle det bli ett kaos på

vägarna och ganska mycket olyckor.

Många säger att det är killar som bryter mest mot reglerna. En man tror att

detta beror på grupptryck. En kvinna tror att även tjejer bryter mot reglerna

men att killarna tar högre risker och kör som idioter.

De sex verkar också bryta Väldigt måttligt mot trafikreglerna. Alla utom en

säger att de bryter mot hastighetsgränserna.

M 1: Tycker du att nån grupp av ungdomar bryter oftare än andra mot trafikreg-

ler? Jag vet inte det kanske, njae jag vill inte som sagt, man ska inte generalisera

men jag tror att många av dom som har bilintresse som kanske håller på och trim-

mar sina bilar och så där dom kanske gör så att säga större utsvävningar än andra,

det kan jag tänka mig. Du tycker dom bryter mot? Det är väl fartgränserna mest då

kanske. Inget annat? Njae, jag vet inte, brist på hänsynkanske till andra trafikanter

och sånt. Vad tror du det här beror på? Ja, grupptrka och påverkan från omgiv-

ningar och så där.

Många uppfattningar om hur man ska få ungdomar att följa trafikreglerna

finns. En tycker att hårdare straff och mer kontroller kan hjälpa. En annan

tycker precis tvärtom och säger att hårdare straff inte hjälper. Två kvinnor

vill ge ungdomar en insikt i vad en krock eller att få sladd på bilen verkligen

innebär.
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Uppfattningen om de straff man får idag om man bryter mot trafikreglerna

är att de är ganska milda. Klart är att alla tycker att rattfylleri borde straffas

hårdare.

Trafiksäkerheten bland deras kompisar verkar blandad. Hos vissa verkar

den god och hos andra dålig.

K 2: Är trafiksäkerheten bra bland dom? Njae, jag har vissa kompisar som kör

som, vågar aldrig åka när, dom kör som galningar jämt och det tycker jag är himla

tråkigt för dom måste ju tänka på att det är andra bilar, fast, man har sagt dä kör så

här när du är själv inte när du har folk i bilen liksom så ändå då jejeje så här då och

då blir jag förbannad, dom ska inte, det där kan dom köra när dom är själv. Då tän-

ker man att hoppas du blir av med körkortet säger man, kör som galningar.

M 1: Vad tycker du om trafiksäkerheten bland dina kompisar? Jae, den är bra. Det

är den? Ja, det tycker jag, jag har i och för sig ett par, så att säga ganska avlägsna

kompisar som jag gick i skolan med på högstadiet så en av dom har kört ihjäl sig
va, och jag vet att dom körde som dårar alltså, det vet jag. Bland dom kanske det

inte är speciellt god men bland övriga kompisarjag har nu tycker jag det är bra.

Flera vill ha ungdomsanpassad information. En vill ha hårdare straff och

körkortet på prov en längre tid och en kvinna vill att man ska sprida en

insikt om vad som händer vid en olycka. Ska någon påverka dem själva att

bli säkrare bilförare borde polisen synas mer och man borde ha körkortet på

prov en längre tid tycker de.

K 1: Vad tror du man kan göra för att få' ungdomar attfölja trafikregler? Infor-

mation tror jag, jättemycket om trafik liksom det har jag nog inte varit med om

faktiskt. Jo, jag har sett dom där hemska bilderna på trafikoffer har jag sett. Dom.

Men det kändes mer som en massa vuxna som ger dåligt samvete, ungdomar tän-

ker, det händer inte mig. Så att, det skulle vara i såna fall lite mer ungdomsinriktad

information, tror jag. Ungdomsinriktad information, fast jag vet inte hur, men lite

mer så där lite häftigare så att man tittar till och funderar lite, inte bara så där att,

åh, en sprucken människa nu igen.

Ideologi

Att arbeta aktivt för att förändra samhället förekommer inte hos någon.

Flera skulle vilja jobba för att förändra miljön men säger sig inte ha tid just

nu. Många försöker ändå att vara miljövänliga så gott det går.

K 2: Miljön har börjat tänkt på mycket, jag kan inte, så länge liksom, men det gäl-

ler, skulle aldrig mer slänga skräp på backen. Jag gillar inte Klorin och sånt där,
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slänga ut en, ja, såna där grejer i miljön, jag blir förbannad när jag ser skräp

Överallt så där. Du är lite oroligför miljön alltså? Ja, det är jag.

Ekonomin oroar dom sig inte för. En kvinna säger att det är upp till en själv

om man vill tjäna pengar eller inte.

Alla vill göra förändringar i samhället som förbättrar för alla. Ingen verkar

tänka bara på sig själv.

M1: Hur ska vi förändra samhället i den riktning du vill? Wow, jae, ett globalt

omtänkande tror jag, näe jag tror man måste ändra tänkandet framför allt för att

som det ser ut nu, som jag känner nu, så är det ekonomin som styr i stort sett all-

ting. Det är alltid ett ekonomiskt tänkande och det, ja egocentriskt tänkande också

på nåt sätt, det är fråga om konkurrens och att överleva och allt det där. Jag tror vi
måste försöka och se det som så, vi har ett jordklot och alla måste kunna få plats

att leva där va, så att jag tror det är mera här uppe vad, det gäller i hjärna så att

säga, vi måste tänka om helt enkelt.

De tycker att det är ganska bra att köra omkring på våra vägar i Sverige.

Endast en tycker att det är ganska tufft att vistas i trafiken. Alla vill att vi i

Sverige skulle köra bil med mer tolerans, hänsyn och följa hastigheterna. De

flesta vill också att man ska ha ett större överseende när andra medtrafikan-

ter gör fel.

Skall man kunna få ungdomar att köra bil på ett säkrare sätt måste man få in

ett nytt tänkande om bilkörning hos ungdomar säger två. En av dessa två

tycker också att man borde angripa grabbarnas grupptryck och att tjejerna

skulle våga säga ifrån mer. Andra pratar om ett bonussystem och att man

borde ta i mer med hårdhandskarna när man utbildas. En tycker också att

man måste vara mer av ett föredöme i trafiken.

K 3: Det är grabbar?. Jaa, det är väl det då. För att jag tror inte man kommer ifrån

det förrän man blir lite stor och fattar det själv, det är det här att gängen trycker på

liksom, man borde ha någonting i skolan som bygger upp deras eget självförtro-

ende så att dom inte behöver vara häftig inför andra. Psykologi. Nämen. Det är

svårt att svara på. Det är svårt att veta vad grabbar tänker också, hur dom känner,

om man är tjej. Grabbar känner nog en stor press att vara tujjca, när man är 18-20

år. Det är ju det. Jag tycker i alla fall att tjejer ofta, dom som har grabbar, som är

såna där, och känner själva att det är fel, att dom ska våga trycka på, och säga att

du behöver inte vara så här liksom. Tjejerna ska nog stå på sig lite mer, för jag tror

dom har mycket att lära grabbarna.
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5.6.2 Sammanfattning om gruppen

Kännetecknande för alla i gruppen verkar vara att de känner sig själva väl-

digt väl och har nog reflekterat över hur de är som människa mer än en

gång. Alla tycks ha en självinsikt om sin egen person och vet sina svagheter

och framför allt vad de är bra på. Alla har också idéer om vad de vill göra i

framtiden och verkar inte leva endast i nuet utan har drömmar och ett klart

uttalat mål med sitt liv.

Man kan också utläsa hos dem ett tyst engagemang för olika sociala frågor

även om de säger att de inte engagerar sig aktivt i något just nu. Likaså som

i grupp 5 kan man även här märka ett starkt omsorgstänkande hos de sex.

Alla diskuterar hela tiden i termer som bör ge en förbättrad Värld eller en

förbättring för alla medborgare i Sverige.

Ett viktigt och genomgående begrepp för hela gruppen verkar vara stil. Stil

verkar uppfattas hos dem på ett sätt som inte är lyxigt eller flärdfullt utan

något som speglar vem man Alla i gruppen hade en egen personlig stil

som de måste ha odlat och vårdat. Deras stil kan man också uttläsa i deras

val av bil, filmer, och litteratur. De ville gärna ha en udda bil, filmerna man

tittar på ska ha en mening och inte bara ge en stunds underhållning. Den

litteratur man läser ska ge något och får gärna vara lite kultig och udda. Om

man jämför deras val av filmer och litteratur så tycks den vara tvärtemot

vad grupp 1 och grupp 2 föredrar. Denna grupps intresse verkar därför ligga

lite mer åt det finkulturella hållet.

Moral är en viktig faktor för gruppen och särskilt då i umgänge med andra

människor. Man kan också märka att de verkar ha en ganska hög moral-

känsla när de kör bil eftersom de tycks helt medvetna om att de bryter mot

trafikreglerna, reflekterar över att de gör fel och känner att så ska man

egentligen inte bete sig. När de berättar om hur de ibland brukar bryta mot

trafikreglerna gör de det på ennivå som ligger långt under högriskgrupper-

nas.

En gemensam nämnare för de sex att de kan betecknas som medvetna om

sitt beteende i trafiken och att de ibland vet att de gör fel när de kör bil.

Detta karaktärsieras av deras ganska tydliga uppfattning om att de ibland

bryter mot hur man bör körasin bil på ett säkert sätt. Generellt för dem alla
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måste kunna sägas vara att de har en uppfattning om att man har begräns-

ningar som bilförare och att de uttrycker en känsla av att i vissa situationer

så kan det vara svårt att köra bil och att man därför bör ta det lite lugnare i

trafiken ibland. Man kan nog därför, utan att göra allt för stort våld på san-

ningen, karaktärisera dem som ganska mogna bilförare.

5.7 Sammanställning över grupperna

(Antal personer från urval nummer två inom parentes)

         

Antal med- Procent män Medelvärde Risk

lemmar i gruppen vållande-

olyckor

per person

Gruppl 37 (16) 71 (75) 0,84 2,33

Högrisk Grupp2 179 (24) 76 (92) 0,55 1,55

Grupp3 169 (44) 50 (57) 0,79 2,21

Grupp4 15 (2) 69(100) 0,93 2,71

Lågrisk Grupp5 341 (93) 30 (30) 0,21 0,58

Grupp6 324 (68) 31 (33) 0,20 0,56
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6 DISKUSSION

Detta kapitel börjar med en kritisk granskning av den egna studien, sedan

diskuteras kring resultatet och sist diskuteras kring förslag till fortsatt

forskning och vad studien praktiskt kan användas till.

6.1 Kritisk granskning av den egna studien

En fråga som en forskare alltid måste ställa sig är om studien uppfyller

grundläggande och självklara krav på reliabilitet och validitet. Med reliabi-

litet avses graden av mätinstrumentets tillförlitlighet och med validitet

menas att mätinstrumentet mäter vad det avser att mäta och inte mäter

någonting annat.

I denna studies första del (enkät, PCA, clusteranalys och t-test) kvantifieras

undersökningsmaterialet. Termerna validitet och reliabilitet blir då tillämp-

liga. Jag anser att validiteten och reliabiliten är uppfylld i enkätstudien

eftersom frågorna är uppbyggda efter en väl genomarbetad teori. Enkäten

konstruerades också i samråd med många andra forskare och efter frågor i

Schultzes (1990) studie. Vissa frågor gjordes dock om något för att passa

svenska ungdomar eftersom Schultzes studie genomfördes' i dåvarande

Västtyskland.

Vad gäller hur många som har valts ut att intervjua i varje grupp så har pro-

portionerna män, kvinnor och storleken på cluster spelat roll. Ju större

grupp desto fler i den gruppen har tagits ut till intervju och eftersom

högriskgrupperna innehåller ungefär 3/4 män har fler män intervjuats i de

grupperna. Det omvända gäller givetvis också ju fler kvinnor i en grupp

desto fler kvinnor har intervjuats.

Miegels (1990) typologi över relationen mellan värden, attityder, handlingar

och livsstil har använts som bas för enkäten. Vissa boxar i Miegels typologi

är ganska "tunga" att ta ställning till och därför har dessa använts mindre än

andra boxar. Alla boxar finns med i enkätfrågorna, vissa mer och andra

mindre. Det är framför allt frågor kring moral och ideologi som har begrän-

sats något för att möjliggöra en så hög svarsfrekvens som möjligt. Att för-

klara sin inställning till moral och ideologi med ett kryss på en enkät är
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ganska svårt, likaså att konstruera små korta enkätfrågor som klarar av att

spegla vad 20-åringar anser om dessa svåra frågor. I intervjustudien har alla

boxar använts lika mycket eftersom man då ger de unga bilförarna i studien

en rimlig chans att förklara vad de menar med moral och ideologi.

Patel och Tibelius (l987b) menar att validitet och reliabilitet är begrepp

som vanligtvis används vid kvantitativ bearbetning och att dessa begrepp

förvirrar något när de används i kvalitativa studier. Begreppen validitet och

reliabilitet har sin förankring i mättekniska problem och det är svårt att mät-

tekniskt beskriva den mjukdata som används i kvalitativ forskning. Patel

och Tibelius vill därför att det skall användas nya begrepp för kvalitativ

forskning. Begreppen som Patel och Tibelius vill använda i stället för vali-

ditet och reliabilitet är tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och nog-

grannhet. Dessa begrepp är givetvis också användbara på kvantitativ forsk-

ning men utgår från olika förutsättningar, vilket får konsekvenser för hur

man handskas med problemen som är förknippade med de fyra begreppen.

Tillämpligheten beror på den insamlingstcknik och undersökningsgrupp

som forskaren använder sig av. Tillämpligheten av den information som

undersökningen ger beror också på hur frågeställningen har varit och hur

undersökningsuppläggningen blev. I denna studie koncentreras frågeställ-

ningarna kring hur unga bilförares livsstil påverkar deras olycksrisk i trafi-

ken och med vilka metoder man skall bemöta denna högre olycksrisk. Den

undersökningsgrupp som använts har varit unga bilförare som genom enkät

och intervju fått besvara frågor kring livsstil, körstil, hur de använder sig av

sina egna eller andras bilar och hur de vill påverka sig själv och andra. Stu-

diens metod och genomförande har gett många svar i överensstämmelse

med frågeställningen. Studiens tillämplighet måste därför anses vara upp-

fylld.

Överensstämmelsen i en studie är en fråga om vad forskaren utgick ifrån,

vad hansökte och det han slutligen erhöll. Denna studie har utgått ifrån att

unga bilförares livsstil påverkar deras olycksrisk i trafiken. Informationen

som har samlats in stämmer väl överens med det problemområde som stu-

dien vill belysa. Analysen och bearbetningen av informationen har också

den gjorts för att ge så många svar som möjligt till varför vissa unga bil-

förare får en så hög olycksrisk. Studiens överensstämmelse mellan vad stu-

dien ville söka svar på och de svar som studien ger är därför uppfylld.
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Studiens pålitlighet måste också den anses bra eftersom en så hög svarspro-

cent erhållits i enkätundersökningen och efter intervjun har de flesta av

intervjupersonerna känt igensig mycket väl när de fått se sin grupps livs-

stilsprofil efter intervjun. Intervjupersonerna har också varit mycket engage-

rade under intervjun och på ett fantastiskt sätt berättat och diskuterat kring

de fem områden som intervjun berörde. Intervjuerna skedde också i lugna

miljöer, dvs hemma hos intervjupersonerna eller i grupprum på bibliotek

och därför har störningar från utomstående eller annat kunnat minimeras.

Den kvantitativa metodens pålitlighet måste därför sägas vara bra. Det som

kan störa studiens pålitlighet något är att endast en person har sammanställt

och tolkat intervjuerna. Det ideala hade varit om två personer parallellt med

varandra hade jobbat med att sammanställa intervjuerna. Detta har inte varit

möjligt pga tids- och kostnadsskäl. Eftersom inga djupare och svårare tolk-

ningar gjorts av intervjusvaren, borde inte studiens pålitlighet ha påverkats

något nämnvärt av att endast en person sammanställt resultatet.

Noggrannhet i en studie har att göra med hur konsekvent och noggrann en

forskare har varit genom hela studien med utgångspunkt från de faktiska

förutsättningar han eller hon haft. Vid kvalitativ forskning beskrivs nog-

grannhet i termer av samvetsgrannhet och ärlighet. Ingen forskare skulle

skriva i sitt metodavsnitt att han eller hon inte varit samvetsgrann eller ärlig

och eftersom det då blir meningslöst att jag diskuterar kring frågorna om jag

varit ärlig eller samvetsgrann så lämnas den diskussionen nu. Det man kan

diskutera är om studien har varit konsekvent i sin uppläggning. Studien har

haft som syfte att finna hög- och lågriskgrupper bland unga bilförare och

försöka finna uppslag till varför dessa får en högre eller lägre risk än andra.

Studien utgår ifrån en livsstilsteori och frågorna i enkäten och till intervjun

har gjorts utifrån denna teori. Studien söker hela tiden svar på vilka grupper

av unga bilförare som har en högre risk än andra, hur dessa resonerar kring

olika livsstilsbegrepp och bilkörning. Studiens resultat visar också var man

kan finna dem och hur man ska påverka dem. Studien har därför hela tiden

varit konsekvent i sin uppläggning, genomförande och hur resultaten ska

tillämpas.

Begreppet risk kan och ska användas på många olika sätt. Begreppet risk

brukar likställas med antal olyckor per körda kilometer. Risk i en vidare

bemärkelse kan dock även användas om man räknar antal olyckor per capita
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(t ex antal 20- åringar) eller antal olyckor per tidsenhet (t ex timme, vecka

eller livstid). Denna studie använder sig av riskmåttet antal vållandeolyckor

per person, dvs ett inom epidemiologisk forskning traditionellt riskmått.

Ett viktigt skäl till att olyckor per person valts är att körsträckor används i

studien som livsstilskomponent. Bilkörning räknas alltså i studien som en

del av en ungdoms livsstil. Generellt är det så att längre körsträcka ger fler

olyckor, men syftet här harvarit att Visa vilken typ av körsträcka, tid på

dygn, mål etc som har störst betydelse för hur många olyckor som 20-åriga

bilförare vållar. Genom att använda körsträckor på detta sätt kan man också

betrakta olika slag av bilkörning som möjliga att ändra, dvs ett mål för tra-

fiksäkerhetspåverkan. Man kan se det som att många olyckor i högexpone-

rad grupp är Viktigare att göra något åt än få olyckor i en lågexponerad

grupp .

T-testet har i denna studie använts lite annorlunda än traditionellt. I de

enklaste fall när t-test används tar man två oberoende stickprov och ställer

dessa mot varandra. Här har två stora stickprov slagits ihop till ett stickprov

med den tanken att tiden mellan de två stickprovsdragningarna har varit så

kort att inga förändringar har hunnit ske. Detta stickprov har sedan delats in

i 15 mindre strata genom clusteranalysens försorg. Sedan har medelvärdet

vållandeolyckor från varje stratum jämförts med det totala medelvärdet

vållandeolyckor från de 14 övriga strata. Detta har sedan upprepats 15

gånger så att varje livsstilsstratum har ställts mot 14 andra, i t-testet sam-

manslagna, livsstilsstrata. Clusteranalysen har delat in det större stratat i 15

mindre strata, dvs en stratifiering av materialet till 15 mindre delpopulatio-

ner. De 15 nya små stickproven måste därför kunna anses oberoende från

varandra eftersom en individ som tillhör ett livsstilsstratum ingår i sitt

stickprov oberoende av Vilka individer ur övriga livsstilsstrata som ingår i

sitt respektive stickprov. Detta betyder att de upprepade t-test som gjorts på

samma material måste anses tillåtet.

Ett problem som inte kan förbises när man använder sig av många olika

statistiska analyser är problemet med massignifikans. I denna undersökning

har principala komponentanalysens resultat använts som bas för clusterana-

lysen och clusteranalysens resultat använts som bas för t-testet. Det kan där-

för inte förbises att något signifikant resultat beror på slumpen.
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En metod för att kontrollera problemet med massignifikans är att använda

sig av Boole-Bonferronis olikheter (Bickel och Doksum 1977) där man kan

beräkna den verkliga signiñkansgränsen vid ett visst antal signifikans-

beräkningar. Gör man en sådan beräkning i detta material finner man att två

av grupperna kan ha en sannolikhet för slumpinverkan som är större än 5%.

De andra fyra grupperna klarar sig från problemet med massignifikans.

De ungdomar som har ingått i de grupper som har haft en signifikant skill-

nad i antal vållandeolyckor har just av det skälet blivit intressanta att inter-

vjua. Varje grupps livsstilsprofil ger mycket kunskap om vad som gör att

gruppen får en högre eller lägre olycksrisk än andra. Intervjun försöker på

ett annat sätt än med bara statistisk analys skapa en förståelse för vad det

kan vara för underliggande mönster som gör att vissa ungdomsgrupper vål-

lar mer olyckor än andra grupper. I vanliga fall när man bearbetar kvalita-

tiva data tar man hela sitt material och kategoriserar fram variationer i upp-

fattningar kring en frågeställning. Alla dessa variationer visar sedan den

totala variationen i materialet och man får då en bild av hur hela undersök-

ningsgruppen tycker. I denna studie har clusteranalysen kategoriserat in

människor i grupper redan före intervjun. I varje livsstilsgrupp kan det där-

för finnas flera svarsvariationer kring frågorna i intervjun. Om man i en

vanlig intervjustudie kanske redovisar fem variatoner i en ungdomsgrupp

kring temat stil så har denna studie kanske varit tvungen att redovisa två till

tre variationer inom varje grupp, sammanlagt kanske 10-15 variationer.

Tanken med hela studien är att försöka visa vilka ungdomar det är som

döljer sig bakom livsstilsprofilerna. Därför har det enda möjliga varit att

göra på det sätt som gjorts även om detta har medfört att resulatdelen blivit

ganska omfattande.

Undersökningen har byggt på självrapporterande olyckor i stället för på

registerdata, t ex polisrapporterande olyckor, detta för att få en större mängd

olyckor att ställa mot livsstilsvariablerna. Självrapporterade olyckor har en

viss osäkerhet i och med att de kan vara känsliga för rapporteringsbenägen-

het, glömska, att olika människor definierar olycka olika etc. Detta kan

variera något i olika grupper av svarande. Polisrapporterade olyckor å andra

sidan lider av två grundläggande problem. Det ena är att det krävs mycket

stora undersökningsgrupper för att få tillräcklig "power", i denna typ av

undersökning, troligtvis minst 30 000. Det andra är att det i polisregistret

finns stora mörkertal, som varierar starkt mellan olika typer av olyckor
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(Thulin 1987b). Avvägningen mellan dessa har därför lett till att just själv-

rapportering använts. Det är dessutom lättare att i analysen koppla indivi-

duella olycksdata till de andra undersökningsvariablerna om de härrör från

samma källa, dvs enkäten.

Ingen skillnad har heller gjorts mellan svåra och lindriga skador. Under-

sökningen kan därför inte Visa på om någon grupp har vållat lindrigare eller

svårare skador än andra grupper.

6.2 Resultatdiskussion

Resultatet av studien ger flera ledtrådar och frågor kring varför vissa unga

bilförare får en så mycket högre eller lägre olycksrisk än andra unga bil-

förare och hur de säger att de vill påverka sig själva eller andra.

Enkätstudien visar att männen dominerar i högriskgrupperna och att kvin-

norna dominerar i lågriskgrupperna. De insatser som görs för att minska de

unga bilförarnas höga olyckstal bör därför främst inriktas på de manliga bil-

förarna.

Att diskutera kring resultatet av intervjustudien i kvantifierbara termer

måste vara tillåtet utan att därför försöka ge sken av någon statistisk gene-

raliserbarhet. Om man presenterar och diskuterar kring vad som skiljer sig i

uppfattningar hos personer i livsstilar med hög risk mot personer i livsstilar

med låg risk, bör detta kunna bidra till att öka medvetenheten om vad det

kan vara för underliggande fenomen eller mönster som gör att vissa unga

bilförare får en högre risk än andra. På så sätt bör man kunna bidra till en

ökad kunskap om vad det är som gör att unga bilförare råkar ut för så

många olyckor i trafiken.

Den diskussion som kommer att föras om vad som skiljer eller vad som är

lika mellan hög- och lågriskgrupperna görs på ett övergripande plan. Det

kan därför finnas Vissa enskilda personer i de olika grupperna som är

"undantaget som bekräftar regeln" dvs vissa personer i högriskgrupperna

kan tycka lika som personerna i lågriskgrupperna och vice versa. Diskussio-

nen förs utifrån grupperna som helhet trots att någon i en grupp kan avvika
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kraftigt från gruppens åsikter i vissa frågor. Det bör också poängteras att

intervjuurvalet är ganska litet och att resultatet därför bör läsas i en anda

som inte är generaliserande utan i en anda som är exemplifierande. Till för-

svar för det lilla urvalet kan sägas att de individer som har intervjuats är

utvalda på ett mycket noggrant sätt.

Studien ger många uppslag till varför vissa unga bilförare får en mycket

högre risk och varför andra får en mycket lägre risk än sina jämnåriga bil-

förare. Relativt tydliga skillnader kan urskin as vad gäller den egna förarsti-

len. I högriskgrupperna kör man bil emotionellt, retar upp sig på andras fel i

trafiken, har bilen som ett kul fritidsredskap, kör för fort och okoncentrerat

eller tar bara en sväng med bilen för att få uppleva något. I högriskgrup-

perna kör man också bil offensivt. Så som personerna i högriskgrupperna

resonerar stämmer bra med resultatet av de studier som redovisades i bak-

grundskapitlet (Svensson 1981, Finn och Bragg 1986, Matthews och Moran

1986, Gregersen 1991). Resultatet av dessa studier visade på att unga bil-

förare själva tror att de har en bättre förmåga att köra bil än andra, att de

bedömer sin egen sannolikhet att råka ut för en olycka som låg, att man

undervärderar sina risker mm. Vad som inte tas upp i dessa studier är hur

personer med låg risk resonerar. Intervjupersonerna i lågriskgrupperna

säger, tvärtom mot högriskgrupperna, att de kör lugnt och låter sällan

temperamentet ta överhand. Man kan också bland lågriskgrupperna märka

en defensiv hållning till vad man klarar av i trafiken och att man har en

insikt i vad som är farligt eller inte farligt när man kör bil. Bilkörning är kul,

tycker de flesta inom lågriskgrupperna, men trots det uppfattas bilkörning

mest som ett bra sätt att transportera sig.

Samtliga forskare som genomfört ovanstående studier diskuterar kring att

det är alla unga bilförare som har en hög olycksrisk i trafiken. Den nya kun-

skap som denna studie kan tillföra resonemanget kring unga bilförare är att

det kanske är fel att säga att alla unga bilförare stämmer in på detidigare

studiernas resultat. Vad man i framtiden därför bör koncentrera sig på är att

ytterligare förfina möjligheterna att identifiera fram högriskgrupper och att

finna ut med vilka påverkansåtgärder man kan nå de unga bilförarna som

har den högsta olycksrisken. Vad man senare bör koncentrera sig på, när

man funnit vägar fram till dessa unga högriskförare, är att ta fram och

utvärdera vilka åtgärder, budskap etc som bäst ger en faktisk beteendeför-

ändring just hos dessa grupper i trafiken.
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Bilkörning för personerna inom högriskgrupperna verkar vara ett sätt för

dem att få uppleva något utöver vardagen. Vissa i högriskgrupperna säger

att det är kul med hastigheten och andra att de kör bil bara för att det är

roligt. Vissa i högriskgrupperna verkar också få utlopp för sina aggressioner

när de kör bil och kan därför ibland göra saker i trafiken som de annars

kanske inte skulle ha gjort. Ingen i lågriskgrupperna säger att de tycker att

det är roligt att köra fort, köra i kapp etc. Detta är ett typiskt exempel på att

det kanske inte är bara erfarenhet av bilkörning som gör om man får en hög

eller låg risk i trafiken utan att det finns många andra orsaker som kan rela-

teras till unga bilförare som påverkar deras olycksrisk i trafiken. De flesta

tidigare studier som gjorts har alltid försökt ta fram generaliserbara resultat.

Ferdun et al (1967) har tex visat att erfarenhet är en viktigare faktor än

ålder. Om man ser till stora grupper av unga bilförare i statistika termer, så

som många olycksstudier gör, stämmer säkerligen detta resultat. Ser man

livsstil som ett begrepp som har en betydligt kraftigare bindning till ålder än

till erfarenhet av bilkörning och koncentrerar sig på individ- eller små-

gruppsnivå är det inte lika säkert att sådana generaliserbara resultat är direkt

överförbart på en population unga bilförare. Denna studie tillsammans med

Schultzes (1990) och Berg och Gregersen (1993) visar att olycksrisken vari-

erar kraftigt mellan olika ungdomsgrupper och att det faktiskt finns ungdo-

mar som har en låg risk i trafiken. Detta givet att man väljer att använda

riskbegreppet olyckor per person. Generell statistik visar också att ålder

bland unga bilförare har en viss betydelse men att detta gäller bara för män

(SCB 1992). Detta' stämmer väl med resultatet av denna studie då det är

betydligt fler män än kvinnor i högriskgrupperna.

Gemensamt för de som har varit med om någon trafikolycka eller något all-

varligare tillbud oavsett om de tillhör en hög- eller lågriskgrupp är att de

markant har påverkats av detta och att de nu efter olyckorna eller tillbudet

förefaller köra betydligt lugnare och med mer eftertanke. Endast en skiljer

sig i uppfattning och han anser att hans olycka inte har påverkat honom

eftersom det inte var hans fel.

Vad gäller hur personerna i de olika grupperna lever sina liv finns det lik-

heter inom högriskgrupperna som skiljer dem ifrån lågriskgrupperna. Det

omvända gäller också att det finns andra slags likheter inom lågriskgrup-

perna som särskiljer dem ifrån högriskgrupperna. Inom högriskgrupperna är
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fler arbetslösa än inom lågriskgrupperna. Fler personer i lågriskgrupperna

studerar också jämfört med de fyra högriskgrupperna. Många inom högrisk-

grupperna har heller inga speciella drömmar om framtiden utan verkar mer

ta dagen som den kommer. Inom lågriskgrupperna framkommer det ofta

drömmar och ambitioner om vad man ska göra i framtiden. De flesta inom

lågriskgrupperna verkar också ha ett speciellt mål med sitt liv. Inom

lågriskgrupperna vill man också, till skillnad från de flesta inom högrisk-

grupperna, röra på sig eller har rört på sig geografiskt.

Mycket av Schultzes (1990) resultat återfinns också hos högriskgrupperna

inom denna studie. Schultze fann sju olika livsstilar och fann att tre av dessa

var högriskgrupper i trafiken. Schultze döpte dessa tre livsstilar till "fan

type", "action type" och "nonconforming type". "Fan type" återfinns i denna

studie framför allt i högriskgrupp ett och två. "Action type" finns i högrisk-

grupp tre och "nonconforming type" återfinns hos personen som intervju-

ades i grupp fyra.

Man kan också uttyda en större mognad inom lågriskgrupperna jämfört med

högriskgrupperna. Kanske beror detta på att det är mer kvinnor i lågrisk-

grupperna. Inom lågriskgrupperna verkar man också vara mer på det klara

med vad man skall göra i framtiden än hos de inom högriskgrupperna.

Hur personerna i de olika grupperna beskriver sig själva varierar givetvis

även det. De som säger att de håller ett högt tempo i livet återfinns i högre

grad hos de i högriskgrupperna. Inom lågriskgrupperna säger alla utom en

att de håller ett lågt tempo i livet. Självkännedomen och insikten om sin

egen person är också betydligt högre hos personerna i lågriskgrupperna jäm-

fört med dem i högriskgrupperna.

Skillnader i vad de som intervjuats gör under vardagsveckorna framkommer

också. De flesta inom lågriskgrupperna studerar och det viktigaste för dem

är därför att gå på lektioner, föreläsningar och att klara prov och tentor.

Inom högriskgrupperna är det viktigaste att få ett jobb eller behålla det jobb

man har. Vissa skillnader är ganska svåra att utläsa mellan de sex grup-

perna. Hur ofta man går på bio, ser på TV, festar eller motionerar varierar

väldigt inom grupperna men inte så mycket mellan dem. En lågriskgrupp

skiljer sig från de övriga i ett avseende då personerna i den gruppen inte

tycker om att vara ute på discon eller på andra ställen när de festar. De
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festar lika mycket som Övriga, men gör det då hellre hemma hos någon

kompis och stannar där hela kvällen.

De intressen som de olika grupperna har varierar även det lika mycket mel-

lan grupperna som inom grupperna. Högriskgrupperna har intressen som

teknik, idrott, bilar, MC, djur, musik etc. Lågriskgrupperna har framför allt

idrott, musik och kläder som intressen. Det som skiljer mellan hög- och

lågriskgrupperna är vad man lägger pengar på och graden av socialt enga-

gemang. Hos alla i lågriskgrupperna finns det ett tyst engagemang i olika

sociala frågor. Vissa har varit socialt engagerade men är det inte längre

eftersom de anser att de inte har tid. Tvärtom är det hos högriskgrupperna.

Där finns det visserligen vissa som uttalar att de har ett socialt engagemang

men de uttalar det aldrig lika starkt som inom lågriskgrupperna. De flesta i

högriskgrupperna säger också att det enda som intresserar dem är deras

intressen och inget annat. I lågriskgrupperna säger man givetvis också att

man tycker att ens intressen är roliga och tycks engagera sig mer i dem än

hos högriskgrupperna.

I lågriskgrupperna drar kläder och musik en hel del pengar. I högriskgrup-

perna varierar det väldigt. Vissa säger att de lägger ner mycket pengar på

bil, bensin, kläder och andra säger att krogbesök och uteliv drar pengar. Här

skiljer det sig markant mot lågriskgrupperna eftersom ingen i dessa två

grupper säger att krogbesök och uteliv drar mycket pengar.

Stil är för högriskgrupperna hur något eller någon är, vem man själv är och

vilken stil och finess man har. I lågriskgrupperna definierar man stil ungefär

på samma sätt, dvs hur någon eller något är eller hur någon är klädd. Stil

definieras också betydligt mer som lyxigt, vräkigt och fräscht hos högrisk-

grupperna jämfört med lågriskgrupperna. I lågriskgrupperna behöver inte

stil vara liktydigt med lyx utan där kan helt och rent eller ombonat vara sti-

ligt. I lågriskgrupperna definierar man också termen stiligt i mer uppnåeliga

termer än hos högriskgrupperna. Det som är stiligt i högriskgrupperna ver-

kar vara det som de drömmer om och aldrig tror sig kunna få. I lågriskgrup-

perna drömmer ingen om att få någon enorm lyx utan vill mera sätta sin

personliga prägel på saker och ting och tycker då att det är stiligt. Detta

avspeglar sig i drömmar om vilken bil personerna i de olika grupperna säger

sig vilja ha. I högriskgrupperna väljer de flesta extrema bilar som Ferrari,

Lotus eller en bil med en stor V8 motor. I lågriskgrupperna väljer man
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hellre en praktisk bil med god prestanda eller en helt udda bil som visar

vem man är.

Basplaggen i alla sex grupperna är jeans och tröja eller jeans och skjorta.

Det som skiljer grupperna är att när det är fest, klär alla i lågriskgrupperna

upp sig och det gör inte alla i högriskgrupperna. I lågriskgrupperna har man

också en mer personlig stil, dvs man kan uttyda egen stil mer än hos perso-

nerna i högriskgrupperna. Detta gäller såväl kvinnor som män.

Vad gäller film- och litteratursmak, skiljer det väldigt mellan grupperna i

vad man vill få ut av att titta på en film eller läsa en bok. I högriskgrupperna

verkar man mest titta på film eller läsa en bok för att tiden ska gå. Filmerna

eller de böcker man läser får inte vara för svåra eller djupa. Tre personer i

högriskgrupperna bryter visserligen detta mönster men som helhet förkastar

högriskgrupperna intellektuella filmer eller böcker. Tvärtom är det i

lågriskgrupperna. Där vill man gärna se filmer eller läsa böcker som är

intellektuella, har ett djup och en viss mening som gör att den film man ser

eller den bok man läser ska ge något mer utöver en stunds underhållning.

Musiksmaken är lika blandad inom grupperna som mellan dem och det går

därför inte att urskilja några speciella mönster som skiljer grupperna från

varandra.

I lågriskgrupperna är man också betydligt mer utåtriktade än vad man är

inom högriskgrupperna. I högriskgrupperna vill man i betydligt större grad

umgås med sitt gamla gäng eller gamla kompisar jämfört med lågriskgrup-

perna.

Vad gäller moralen i de olika grupperna skiljer den sig också åt ganska

mycket inom grupperna och särskilt då inom högriskgrupperna. I högrisk-

grupperna har man svårare att definiera sin ungefärliga moralgräns än hos

lågriskgrupperna. Lågriskgrupperna har som helhet en ganska hög moral

och ingen berättar, som i högriskgrupperna, att deras moral "beror på tillfäl-

let" eller "sjunker ibland". I högriskgrupperna berättar också flera att ratt-

fyllerikörning är ganska vanligt hos vissa i deras bekantskapskrets. Lik-

nande berättelser finner man inte inom lågriskgrupperna. Flera saker har

dock grupperna gemensamt. Alla som har intervjuats säger att de kör för

fort, alla tycker att trafikregler behövs ochsäkert förhindrar många olyckor.
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Alla vill också ha hårdare straff för rattfylleri. Det som skiljer grupperna är

att visserligen kör också de i lågriskgrupperna för fort och bryter mot trafik-

reglerna ibland men att de gör detta med en insikt i att de gör fel och då vet

om att de utsätter sig för en större risk än vanligt. Bryter de mot någon regel

förutom hastighetsregeln beror detta ofta på ett misstag och inte på att de

struntar i reglerna som många män i högriskgrupperna gör.

Inom lågriskgrupperna har man också lättare att peka ut vilka ungdomar det

är som bryter mot trafikreglerna och vilka regler det är de bryter mot. De

anser att det oftast är de unga männen som bryter mot reglerna. De vet

också att killarna kör för fort, leker på vägen, kör mot rött etc. Inom

högriskgrupperna har man lite svårare att definiera vilka ungdomar det är

som bryter mot reglerna. De flesta män i högriskgrupperna tycker inte att

det är någon speciell grupp som bryter oftare än andra mot regler. Detta

kanske för att man tillhör dem som ofta bryter mot reglerna och uppfattar

detta som normalt. Kvinnorna i högriskgrupperna har dock sin åsikt klar

och de tycker att det är de unga männen som bryter mest mot reglerna.

Kvinnorna säger också att de tycker att deras medsystrar i trafiken ibland

också bryter mot reglerna men att de inte gör det på ett lika våldsamt sätt

som männen.

Ingen i de sex grupperna arbetar aktivt med att försöka förändra något i

dagens samhälle. I uppfattningarna om det samhälle vi har idag finns det

likheter och skillnader mellan grupperna. Alla som har intervjuats är oroliga

för vårt samhälle. Vissa tycker att det är hårt, andra oroar sig för miljön och

ekonomin och andra är oroliga för jobben. Omsorgstankar varierar Väldigt

mellan hög- och lågriskgrupperna. I högriskgrupperna vill många minska på

invandringen och det är endast ett fåtal som säger att de vill ta hand om Våra

invandrare bättre eller säger att de är oroliga för vår välfärd. I lågriskgrup-

perna visar man på en betydligt större omsorgstanke. Där diskuterar man

kring att man vill ta hand om våra invandrare och våra pensionärer bättre.

Flera menar också att vi måste förändra vårt samhälle så att vi förbättrar för

alla. I högriskgrupperna kan man också finna ett stort tyckande om saker

och ting, men inte så många konstruktiva idéer på hur vi ska lösa våra

problem. I lågriskgrupperna är man mer konstruktiv och kommer med idéer

till lösningar på vad de uppfattar som problem.
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Många, oberoende av grupp, berättar också att med barn i bilen kör de

betydligt lugnare och enligt dem själva på ett säkrare sätt. Begreppet barn

borde därför kunna utnyttjas i ett trafiksäkerhetsarbete riktat mot unga bil-

förare eftersom så många förknippar små barn med tanken att dem ska man

ta hand om och skydda mot olyckshändelser.

Alla grupper tycker att vi har en bra vägmiljö i Sverige. Fler i lågriskgrup-

perna tycker att tempot är för högt på vägarna än hoshögriskgrupperna. Det

är också många fler i högriskgrupperna som vill att vi ska höja hastighets-

gränserna än hos lågriskgrupperna. Det är heller ingen i högriskgrupperna

som säger att tempot på våra vägar är för högt utan snarare att tempot är för

lågt. Hur grupperna vill påverka andra bilförare att köra bil som de vill,

varierar även det i uppfattning mellan hög- och lågriskgrupperna. I högrisk-

grupperna vill man ofta gå ganska drastiskt tillväga, tex förhindra

pensionärer att köra bil eller höja hastighetsgränserna på de stora vägarna i

tron att då kör alla lugnare på de mindre vägarna. I lågriskgrupperna är man

ofta lite mera realistiska och vill tex påverka alla till att köra bil defensivt

och använda sig av insiktsskapande övningar till yngre bilförare. Man vill

också försöka få alla bilförare att Visa mer hänsyn, ha större tolerans och

överseende med fel som andra bilister gör. En man i en högriskgrupp säger

att nyckeln till att nå unga människor med information är att få dem att haja

till och det kan man enligt honom få dem att göra om informationen

innehåller dramatiska scener med kända skådespelare.

Miegels (1990) modell har fungerat bra att ha som referensram när enkät-

och intervjufrågor har konstruerats. De boxar jag har lagt till ovanpå

Miegels modell (social norm/social roll/gruppmedlemskap och social

påverkan) har hjälpt mig och varit mycket användbara när jag har tolkat och

försökt förstå vad det är som har gjort att vissa ungdomar har hamnat i livs-

stilsgrupper med hög eller låg risk i trafiken. Man kan i intervjustudien ofta

se exempel på hur modellens olika nivåer går att följa från social

norm/social roll/gruppmedlemskap till deras aktivitetsmönster och livsstil.
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6.3 En konkret åtgärd av resultatet

En åtgärd som resultaten skulle kunna leda till bygger på att man kan ut-

nyttja det som utgångspunkt i att försöka förebygga olyckor i trafiken.

Resultaten i en mer förfinad form skulle kunna användas som material i

gruppdiskussioner mellan ungdomar. Gruppdiskussioner har i flera sam-

manhang visat sig ha positiva effekter på beteendeförändringar. Kurt Lewin

(1947) utvecklade en speciell teknik där gruppdiskussioner skulle leda fram

till såväl gemensamma som individuella beslut. Lewin använde tekniken

med framgång för att ändra människors matvanor.

Lewins teknik har också använts i förebyggande hälsovård, där människor i

grupp diuskuterat sin hälsa, med syfte att ta egna individuella beslut om hur

man ska förbättra den (Arborelius och Bremberg 1990). Resultaten var

också här positiva. Som hjälpmedel i denna hälsoförebyggande tillämpning

har man infört en metod som bygger på användande av en "Hälsometer".

Hälsometern är ett formulär med en rad frågor om faktorer som man vet har

samband med ohälsa. Man får individuellt besvara frågor om social situa-

tion, psykisk status och kroppshälsa, om levnadsvanor, rökning, kost och

motion osv. Tillsammans med detta formulär får man hela tiden en rad

faktakunskaper om hur olika komponeneter påverkar ohälsan. Formuläret är

också enkelt att utvärdera eftersom den som fyller i formuläret själv ska

kunna räkna ut en egen "totalhälsa" eller "friskhetsindex".

Beroende på resultatet av formuläret och kända fakta om hälsa förs sedan

gruppdiskussioner om hur man lever och hur man kan ändra på olika kom-

ponenter för att förbättra hälsan. Diskussionerna skall leda fram till indivi-

duella beslut om hur man skall ändra sina vanor för att förbättra sinhälsa.

Denna metod borde kunna föras över på unga bilförare ganska direkt.

Denna studie ger många uppslag på vad det är som gör att vissa unga bil-

förare får en så hög risk i trafiken och vad det är som gör att andra får en

mycket lägre risk. Vissa kombinationer av aktiviteter ger en högre eller

lägre olycksrisk. Detta kan utnyttjas så att ungdomar fyller i ett frågeformu-

lär som bygger på resultaten i denna studie. Ungdomarna skulle då kunna få

fram en egen livsstilsprofil och då se om de tillhör en hög- eller lågrisk-

grupp. En sådan "trañksäkerhetsmeter" bör också innehålla flera andra
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komponenter som bygger på tidigare forskningsresultat om vad som gör att

ungdomar får en högre eller lägre olycksrisk i trafiken, t ex:

Livsstilsprofil på grundlag av aktiviteter

Ålder, kön, tid sedan man tog körkort, körsträckor

Motiv för bilkörning, körvanor, tid på dygnet och veckodag

Attityder till trafik och bilkörning ("Young driver attitude scale")

Beteende i trafiken

Kunskap om regler

Överskattning av egna färdigheter

Hastighetsvanor

Ålder på egen bil och användande av säkerhetsbälte

10. Social påverkan (social norm, social roll, gruppmedlemskap, etc)

11. Alkoholvanor, bilkörning och alkohol

.
G
P
O
N
Q
P
I
P
P
J
P
E

Med alla eller ett urval av dessa komponenter kan man sedan 'bygga upp ett

formulär där ungdomar får klassa sig själva med avseende på risknivå.

Komponenterna i formuläret och ungdomarnas eget resultat kan sedan

utnyttjas för att föra diskussioner i grupp där man delar med sig av sina

egna erfarenheter och förhoppningsvis får veta att egna problem delas med

andra och genom det uppmuntras till att själv förbättra sin egen säkerhet.

Att få ungdomar att samlas och frivilligt delta i denna typ av aktivitet kan

vara svårt (Nolén och Gregersen 1989). Skall man använda sig av en trafik-

säkerhetsmeter med efterföljande diskussion eller grupparbete måste man

göra det där ungdomar normalt samlas tex i skolan, på trafikskolan, under

militärtj änstgöringen eller i anslutning till någon trafikkurs för ungdomar.

Örebro läns trafiksäkerhetsförbund (NTF) tillsammans med landstinget i

samma län genomför en kurs i tre steg för 16-åringar. Kursen har som syfte

att ge ungdomar som börjar att övningsköra från 16 år ett utbildningspaket

som ger dem en bättre chans att skaffa sig en större erfarenhet av bilkörning

innan de får eget körkort. Kursen syftar också till att ge dem en trañkfostran

och kunskaper om varför unga och framför allt nyblivna bilförare har en så

mycket större olycksrisk än andra bilförare. Ungdomarna får tillsammans

med sin handledare gå en kurs som är uppdelad på tre tillfällen under två år.

De får ett kurstillfälle när de är 16, 17 och 18 år. Kursen utvärderas sedan

effektmässigt med avseende på olyckor mot en kontrollgrupp när de är 20
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år. Till varje kurstillfälle tas ett speciellt utbildningspaket fram som passar

in på den nivå där ungdomarna befinner sig i sin trafikutbildning. De tre

kurstillfällena ger inte ungdomarna någon som helst färdighetsträning utan

bara råd om hur de skall övningsköra och hur de skall undvika att få en

onödigt hög risk i trafiken när de fått sitt körkort. Som ett delmoment i

kurstillfälle nummer tre borde en trafiksäkerhetsmeter kunna ingå. Denna

kurs borde kunna användas för att prova om en trafiksäkerhetsmeter till-

sammans med flera andra insiktsskapande moment kan reduCera unga bil-

förares höga olyckstal.

Visar sig trafiksäkerhetsmetern vara effektiv kan den också utvecklas till att

gälla i många andra sammanhang, tex i andra åldersgrupper än de unga,

mc-förare m fl.

Studien ger också många idéer om hur man bäst ska påverka olika grupper

av unga bilförare. Hur de som har intervjuats vill påverka sig själv och

andra ungdomar att bli säkrare bilförare varierar även det mellan grupperna.

I högriskgrupperna har man många idéer om hur man vill påverka andra

men har svårt att ha en uppfattning om hur man vill påverka sig själv. Detta

problem finns inte hos lågriskgrupperna. Där vill man påverka andra på ett

liknande sätt som man vill påverka sig själv. Detta tyder på att lågriskgrup-

perna har en större självinsikt och förstår att som man vill påverka andra vill

man oftast bli påverkad själv. Det troliga är därför att så som personerna i

högriskgrupperna säger att de vill påverka andra så bör man också påverka

dem.

I högriskgrupperna vill man påverka andra med hjälp av skräckinformation,

kurser som visar på konsekvenser av en olycka, information om nya regler,

polisen borde synas mer, övningskörning från 16 års ålder, längre prövotid,

känslomässigt engegerande information och att alla borde få känna på en

krock. I lågriskgrupperna vill man påverka andra med hjälp av hårdare

straff, insiktsskapande övningar, fler kontroller, påverka flickvänner att

säga ifrån när de är passagerare, visa skräckinformation och påskynda

mognaden hos unga bilförare.

Hur grupperna vill påverka sig själva är hos lågriskgrupperna ungefär så

som de vill påverka andra. En säger att tvingas ha körkortet på prov en

längre tid skulle påverka hans bilkörning mycket till det bättre. I högrisk-
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grupperna framkommer många uppfattningar om att de kan inte påverkas.

Vissa förslag om hur de själva vill påverka sig framkommer dock och det är

att få köra av sig på en bana, information om nya regler, känna igen sig

själv och sina kompisar på reklamkampanjer, prova på att praktiskt få

använda bilbältet och hårdare straff.

Det borde vara möjligt att med utgångspunkt från hur ungdomarna i de

olika grupperna diskuterat kring hur de vill påverka sig själva och sina

kompisar att utforma en eller flera studier som koncentrerar sig kring vilka

påverkansåtgärder som passar bäst till olika ungdomsgrupper. Dessa studier

borde kunna göras så stora och på ett sätt som tar fram generaliserbara

resultat. Kan man få fram att vissa informationskampanjer eller andra

påverkansåtgärder når fram bättre eller tom får ner högriskgruppernas

höga olyckstal borde betydande trafiksäkerhetseffekter kunna uppnås.
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19. Har Du under Din tid som bilförare varit med om någon trafikolycka som lett till att någon

person eller ett fordon skadats? Även små skador som blåmärken, skrubbsår och småbucklor

ska räknas som trafikolycka.

El Nej ---> Tack för hjälpen. Skicka tillbaka enkäten i det portofria svarskuvertet

Ja ---> Omja, hur många? ......................... ..

20. Vem bestämdes vara vållande till olyckan?

Olycka l Olycka 2 Olycka 3 Olycka 4

Jag var vållande D D I: I:

Motparten var vållande D C] D D

Vi var lika vållande [:l D C] D

Ingen annan var inblandad E] E] E'

Fortfarande oklart D El D D

21. När olyckan/olyckorna inträffade, vart var Du då påväg?

l:l Till eller från jobb/skola

El Till diskotek, fest, danstillställning eller liknande

D Från diskotek, fest, danstillställning eller liknande

|:| Till eller från förening

D Till eller från annat evenemang

 

Tack för hjälpen!

Skicka in enkäten i det portofria svarskuvertet
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INTERVJUFORMULÄR

Den egna förarstilen

N
Q
P
'
F
P
J
N
E Hur vill du beskriva dig själv som bilförare?

Vad kan påverka dig när du kör bil?

Hur uppfattar du att andra ser på dig som bilförare?

Vad tycker du om att köra bil?

Anser du att det är svårt att köra bil?

Vad kan påverka dig till att inte köra bil?

Har du råkat ut för någon bilolycka?
- Om ja: Har denna olycka påverkat dig på något sätt?
- Har denna olycka påverkat din bilkörning?

"Livet" eller hur man lever

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Beskriv den ort där du bor nu

- Nyligen flyttat, uppväxtorten!

Hur Vill du beskriva dig själv?
- Temperament- Lugn - Snäll - Vänlig - Stressad - Högt/lågt tempo - m m

Hur är din livssituation just nu?
- Gift/ogift/sambo - Barn - Arbete - Skola - Vpl - Annat

Vad är det viktigaste för dig i den livssituation som du just nu befinner
dig i?

Den livssituation som du just nu befinner dig i, hur påverkar den dig

som bilförare?

Efter denna livssituation. Vad tror du kommer att bli din nästa livs-

situation?
- Giftermål - Barn - Arbete - Skola - Vpl - Annat

Hur tror du att denna nya livssituation kommer att påverka dig som bil-

förare?

Vad brukar du göra under en normal arbets-lskolvecka?

Vad brukar du göra under en normal helg

Intressen

17.

VTI RAPPORT 389

Vad intresserar dig mest?
- Varför?
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18. Vad gör du på din fritid?
- Arbete - Lagsport - Familj, baran - Hobbies - Föreningsliv - Fester (sprit räk-
ning)

Hur mycket tid lägger du ner på detta?

19. Vad engagerar dig mycket förutom dina intressen?
Politik - Fredsfrågor - Mänskliga rättigheter - Vad lägger du ner mest tid

på?

20. Lägger du ner mycket pengar på något speciellt?

Stil

21. Vad är stil för dig?

22. Hur klär du dig?
- Jobb - Fritid - Fest - Varför?

23. Hur skulle du vilja vara klädd?
- Jobb - Fritid - Fest - Varför ?

24. Hur ser det ut hemma hos dig/er?

25. Hur skulle du vilja att det såg ut hemma hos dig/er(drömmar)?
Varför? - Välja sofa, stereo, bil etc.

26. Har du/ni bil? (sort)

27. Vad skulle du Vilja ha för bil?
Varför?

28. Om du skall gå och se en film på bio eller hyra en videofilm. Vilken

sorts typav film väljer du då?
Varför?

29. Vilken sorts musik lyssnar du på?
- Varför?

30. Vad läser du för litteratur?
Varför?

31. Vilka människor tycker du om att umgås med?
Varför?

hdoral

32. Vad är moral för dig?

33. Har du några moraliska betänkligheter mot att göra något?
- Värnplikt - Äta kött - Skattefusk etc. Varför?

34. När är det viktigt för dig att ha en hög moral?
Varför?

35. Varför finns det trafikregler?

36. Anser du att någon grupp av ungdomar bryter oftare än andra mot

trafikregler?
- Vad gäller detfrämstför regel/regler?

VTI RAPPORT 389
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Bilaga 2

Sid 3 (3)

Bryter du mot någon trafikregel?
Vilken/vilka och vad tror du att det berorpå?

Vad kan man göra för att få ungdomar att följa trafikreglerna?

Vad tycker du om de straff man i dag får om man bryter mot trafik-

reglerna?

Vad anser du om trafiksäkerheten bland dina kompisar?

Vad bör man främst göra för att öka trafiksäkerheten bland ungdomar?

Vad skall man göra för att minska antalet trafikolyckor bland unga bil-

förare/dina kompisar?

Hur skall man påverka ungdomar att bli säkrare förare?
- Pengar - Information - Hårda strajjf

Hur skall man kunna påverka dig att bli en säkrare bilförare?

Ideologi

45.

46.

Har du försökt att förändra något i dagens samhälle?
- Vad? - Hur? - Valför?

Tycker du att miljön är ett problem?
- du oroligför miljön i Sverige?
- Ar du oroligför ekonomin i Sverige?

- Arbete

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Vad anser du om det samhälle Vi har i dag?

Hur skall vi förändra samhället i den riktning du vill?

Hur tycker du att det är att köra omkring på våra Vägar i Sverige?
Högt/lågt tempo - Hänsynsfullt/hänsynslöst - Svårt/lätt - Rimligt med 110 på motor-
väg och 50 i stan?

Hur anser du att alla skulle köra bil i Sverige?

Hur vill du påverka alla bilförare att köra bil som du vill?

Hur skall vi få alla unga bilförare att köra bil som du vill?
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Bilaga 3

Sid 1 (3)

FAKTORER

Faktorladdning lika med 1 innebär att frågevariabeln utförs mycket ofta och

faktorladdning lika med -1 innebär att frågevariabeln aldrig utförs. Ladd-

ningarna mellan 1 och -1 speglar variationerna mellan mycket ofta, ofta,

sällan och aldrig.

Faktor-
laddning Frågevariabel

Faktor 1

0.90 Idrottar

0.85 Motionerar

0.72 Utövar lagidrott

0.69 Går på sportevenemang

0.66 Utövar individuell idrott

0.54 Vårdar min kropp

Faktor 1 döptes till Motion

Faktor 2

0.84 Dricker när jag är ute på nöjen

0.83 Dricker alkohol innan jag går ut på nöjen

0.70 Dricker bara alkohol på helger

-O.66 Håller mig nykter

0.48 Går på fester

0.48 Dricker alkohol i veckorna

0.44 Går på diskotek

Faktor 2 döptes till Alkohol

Faktor 3

0.82 Kör bil för att ge utlopp för mina känslor

0.79 Kör bil för att avreagera mig

0.78 Kör bil för att samla ihop mig själv

0.70 Kör bil för att känna mig mäktig

0.66 Kör bil för att känna mig fri

0.52 Kör bil utan att ha speciella mål

Faktor 3 döptes till Extramotiv
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Faktor 4

0.70 Lyssnar på klassisk musik

0.69 Går på konserter med klassisk musik

0.66 Lyssnar på jazz

0.54 Går på teater

Faktor 4 döptes till Kultur

Faktor 5

0.72 Läser kårleksromaner

0.65 Köper kroppsvårdsprodukter

0.69 Ser på filmer med romantiskt innehåll

0.54 Engagerar mig i hushållsarbetet

Faktor 5 döptes till Feminin

Faktor 6

0.87 Är engagerad i fredsfrågor

0.85 Är engagerad för mänskliga rättigheter
0.77 Är engagerad i politiska frågor

Faktor 6 döptes till Socialt engagemang

Faktor 7

0.56 Köper skivor och kassetter

0.55 Kör bil med kompisar

0.52 Lyssnar på musik

0.48 Går på rockkonserter

0.43 Går på fester

0.41 Går på diskotek

Faktor 7 döptes till I svängen

Faktor 8

0.67 Ser på video

0.67 Ser actionfilmer

0.64 Ser på TV

Faktor 8 döptes till Film
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Faktor 9

0.74 Klär mig elegant

0.69 Klär mig strikt

0.54 Klär mig i kostym

0.49 Klår mig i senaste nytt

0.43 Köper kläder

Faktor 9 döptes till Kläder

Faktor 10

0.65 Mekar med bil

0.60 Har tillgång till bil

-O.46 Lånar någons bil

Faktor 10 döptes till Bilintresse
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