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99 procent av alla unga förare är inte inblandade i polisrapporterade olyckor! Denna stora olycksfria grupps
beteendemönster bör därför kunna nyttjas för att utveckla nya mål för den svenska förarutbildningen. En
förarutbildning bör därför ge kunskap om trafikolyckors konsekvenser. Utbildningen bör också öka ungdomars
riskmedvetenhet, peka på slumpens inverkan för olyckors uppkomst. Unga förare bör också förmås att skaffa sig
en stor erfarenhet av bilkörning. Dessutom bör en förarutbildning ha inslag som ökar självförtroendet i rollen som
förare. Detta för att de ska kunna stå emot grupptryck och annan påverkan från kompisar och andra förare.

För att försöka finna kvalitativa likheter och skillnader mellan två grupper av unga förare där en grupp varit med
om en trafikolycka och en grupp inte varit det har 25 unga förare intervjuats.

Svaren som beskriver hur man kör bil och vad som kan påverka bilkörningen visar fler likheter än skillnader.
Inom gruppen med olycka diskuteras trafikmiljöns betydelse för hur man kör bil och att bilkörningen skiljer sig åt
om man har stor eller liten vana av trafikmiljön. Samma resonemang framkommer inte inom gruppen utan olycka.
Inom denna grupp framkommer istället att man inte har något behov av att prestera något när man kör bil.

Hur de 25 personer som ingick i studien sa sig vara som förare visade också fler likheter än skillnader. Skillnaden
mellan de två grupperna ligger i att det bara är personer från gruppen med olycka som berättar om sin sinnesstämning
när de kör bil. De är lättirriterade, blir förbannade ibland eller anser sig hispiga när de kör bil. Samma resonemang
förs inte i gruppen utan olycka. Gruppen med olycka reflekterar över specifika detaljer i sin bilkörning. Gruppen
utan olycka reflekterar inte över sin bilkörning på samma sätt utan deras reflektion ligger på ett högre plan och mer
sammanvävt i det sociala sammanhang de lever i.

Åsikterna om varför man inte varit med om någon olycka varierar mycket men om varje persons svar på denna
fråga summeras till gruppdata framkommer ett idealmönster som väl förklarar varför gruppen inte varit med om
någon olycka. Gruppen har erfarenhet av trafikolyckor då familjemedlemmar och personer i gruppen varit med om
en trafikolycka och påverkats av detta. Gruppen anser att de är riskmedvetna och att man haft tur vid olika incidenter
som lätt kunnat bli en olycka. Gruppen har kört bil mycket eller litet. Halva gruppen har därför minskat risken att
råka ut för en olycka eftersom den exponerat sig lite i trafiken. Den andra gruppen har kört mycket bil och har på
så sätt skaffat sig stor rutin på bilkörning och detta har hjälpt dem att inte råka ut för en trafikolycka. Dessutom
står man emot grupptryck från kompisar, kör lugnt, reflekterar och tänker på hur man kör.
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Ninety-nine per cent of young drivers have no history of involvement in police-reported accidents! The behaviour
pattern of this large, accident-free group should therefore be suitable for use in developing new goals for Swedish
driver education. Driver education should thus include  knowledge of the consequences of road accidents. It
should also increase the risk awareness of young persons and emphasize the influence of chance on the
occurrence of accidents. Young drivers should be encouraged to gather wide experience of  driving. In addition,
education should partly aim at increasing the individual’s self-confidence in the role of driver, so that young
persons can resist group pressure and other influence from their friends as well as from fellow motorists.

In order to identify qualitative similarities and differences between two groups of young drivers where one
group had an accident history and another was accident-free, 25 young drivers were interviewed.

The replies, which describe how the participants drive a car and what factors may influence driving, show
more similarities than differences. In the group with an accident history, the importance of the traffic environment
is discussed with regard to the way in which the participants drive and the fact that driving differs according to
their experience of the traffic environment. The same reasoning is lacking in the group without an accident
history. In this group, it was found that the drivers have no need to perform in any special way when driving.

The way in which the 25 persons in the study regard themselves as drivers also showed more similarities
than differences. The difference between the two groups was that it is only persons from the group with an
accident history who described their state of mind when driving. They are easily irritated and sometimes become
angry or nervous when driving. These opinions are lacking in the group without an accident history. Drivers in
the group with an accident history reflect over specific details in their driving. Drivers in the group without an
accident history do not reflect over their driving in the same way but think about driving on a higher level which
is more interwoven with the social context in which they live.

Opinions as to why participants had not been involved in an accident vary widely, but if each person’s reply
to this question is summated to group data, an ideal pattern is found which well explains why the group has no
accident history. Drivers in the group has experience of road accidents since family members and persons in
the group have been involved and have been influenced. The drivers consider that they are aware of the risks
and have been lucky in various incidents which could easily have become accidents. They have driven a car
either very extensively or only to a small extent. Half the drivers in the group have therefore reduced the risk
of being involved in an accident since they have very limited traffic exposure. The other group has driven by a
car extensively and has thus acquired considerable practice in driving, which has helped the drivers avoid
accidents. In addition, they resist group pressure from friends, they drive calmly, they are reflective and they
think about how they drive.

Young drivers with an accident history and young drivers without. What are the similarities and
differences? An interview study of 25 drivers

Hans-Yngve Berg

2000 40226

VTI rapport 458
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Förord

Uppdragsgivare och finansiär till denna studie har varit
Vägverkets körkortsavdelning och till viss del KFB.
Studien har tillkommit som ett led i körkortsavdel-
ningens strävan att utveckla den svenska förarutbild-
ningen. Ett tack riktas givetvis till er för att ni velat
finansiera denna studie.

Ett tack riktas också till alla unga bilförare som låtit
sig intervjuas. Alla som deltog i intervjun gjorde detta
på ett fantastiskt sätt. De berättade om sig själva, vad de
tyckte och tänkte kring de frågor som ställdes under

intervjun, hur de levde sina liv och vad de ansåg om sin
och andras bilkörning och om sin trafikolycka. 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 till er.

Tack också till Anders Nyberg som hjälpt till med
intervjuerna, till Ann-Sofie Senneberg som sammanställt
denna rapport och till Håkan Andréasson vid Göteborgs
universitet som läst igenom rapportens manus och givit
många kommentarer till dess förbättring.
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Unga förare med olycka och unga förare utan olycka. Vilka likheter och skillnader finns?
En intervjuundersökning av 25 förare
av Hans-Yngve Berg
Statens väg och transportforskningsinstitut
581 95  LINKÖPING

Sammanfattning
99 procent av alla unga förare är
inte inblandade i polisrapporterade
olyckor!

Denna stora olycksfria grupps beteendemönster bör
därför kunna nyttjas för att utveckla nya mål för den
svenska förarutbildningen. En förarutbildning bör
därför ge kunskap om trafikolyckors konsekvenser.
Utbildningen bör också öka ungdomars riskmed-
vetenhet, peka på slumpens inverkan för olyckors
uppkomst. Unga förare bör också förmås att skaffa
sig en stor erfarenhet av bilkörning. Dessutom bör en
förarutbildning ha inslag som ökar självförtroendet
i rollen som förare. Detta för att nyblivna förare ska
kunna stå emot grupptryck och annan påverkan från
kompisar och andra förare.

Unga förare är en högriskgrupp i trafiken och varje år
är 0,8-1% av alla förare i åldern 18-24 år inblandade i
en polisrapporterad olycka med personskada. Denna
kunskap är sedan många år känd och flera förklaringar
finns till varför det är så. Erfarenhetsbrist och låg ålder
pekas ofta ut som två tunga och bidragande orsaker till
den förhöjda olycksrisken. Vad som däremot är relativt
outforskat är varför de resterande 99% inte är in-
blandade i olyckor. Varför så många lyckas och så få
misslyckas är ett perspektiv som är viktigt att generera
kunskap kring då en sådan kunskap kan användas till att
utveckla den svenska förarutbildningen t.ex. för att
utveckla nya mål som syftar till att förstärka det goda
istället för att som idag försöka motverka det onda, i
detta fall trafikolyckor.

För att försöka finna kvalitativa likheter och skill-
nader mellan två grupper av unga förare där en grupp
varit med om en trafikolycka och en grupp inte varit det
har 25 unga förare intervjuats. Intervjusvaren har
sammanställts enligt metodiken i Grounded Theory.
Resultatet visar att det finns kvalitativa skillnader mellan
grupperna men också många likheter. Dessutom finns
dessa likheter och skillnader ibland på en övergripande
nivå och ibland på en detaljerad nivå.

Svaren som beskriver hur man kör bil och vad som
kan påverka bilkörningen visar fler likheter än skillnader
men två skillnader är så pass betydande att de behöver

lyftas fram. Inom gruppen med olycka diskuteras trafik-
miljöns betydelse för hur man kör bil och att bilkör-
ningen skiljer sig åt om man har en stor eller liten vana
av en speciell trafikmiljö. Samma resonemang fram-
kommer inte inom gruppen utan olycka. Inom denna
grupp framkommer istället att man inte har något behov
av att prestera något när man kör bil. Man berättar om
att man kör allmänt lugnt, skonsamt, som andra etc.
Liknande synpunkter finns inte inom gruppen med
olycka utan där framkommer att man gärna vill prestera
något under sin bilkörning t.ex. att köra duktigt, köra bra,
försöka att köra ifrån etc.

Hur de 25 personer som ingick i studien sa sig vara
som förare visade också fler likheter än skillnader. Skill-
naden mellan de två grupperna ligger i att det bara är
personer från gruppen med olycka som berättar om sin
sinnestämning när de kör bil. Här framkom att vissa
inom gruppen är lättirriterade, blir förbannade ibland
eller anser sig hispiga när de kör bil. Samma resonemang
förs inte i gruppen utan olycka. Båda grupperna reflek-
terar över sitt sätt att köra bil men gör det på olika sätt.
Gruppen med olycka reflekterar över specifika detaljer
i sin bilkörning t.ex. hur man följer olika regler och om
att man hela tiden måste vara förberedd att klara av att
hantera olika situationer när de väl uppstår. Gruppen
utan olycka reflektion inte över sin bilkörning på samma
sätt. De ligger på ett högre plan reflekterar över sin bil-
körning sammanvävt i det sociala sammanhang de lever
i och gör detta utan att knyta sitt resonemang till speci-
fika situationer vilket var vanligare i gruppen med
olycka.

När de personer som ingår i gruppen med olycka ges
tillfälle att berätta om den olycka de varit med om kan
man utläsa tre mönster. Vissa har skapat förutsätt-
ningarna för sin egen olycka. Andra har mer hamnat i
en situation som lett fram till en olycka pga. att ett flertal
variabler vid en viss tidpunkt samvarierat negativt och
en tredje kategori har råkat ut för en olycka trots att de
genom olika beslut försökt att minska risken för att en
olycka ska ske. Som exempel på de tre typerna av olycka
kan nämnas lek i hög hastighet, vänstersväng där man
missat bil och viltolycka trots att man sänkt hastigheten
då man varit väl medveten om att det är gott om djur
kring vägen man färdas på.

Åsikterna om varför man inte varit med om någon
olycka varierar mycket men om varje persons svar på
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denna fråga summeras till gruppdata framkommer ett
idealmönster som väl förklarar varför gruppen inte varit
med om någon olycka. Gruppen har erfarenhet trafik-
olyckor då familjemedlemmar och personer i gruppen
varit med om en trafikolycka och påverkats av detta.
Gruppen anser att de är riskmedvetna och att man haft
tur vid olika incidenter som lätt kunnat bli en olycka.
Gruppen har kört bil mycket eller litet. Halva gruppen
har därför minskat risken att råka ut för en olycka efter-
som den exponerat sig lite i trafiken. Den andra gruppen
har kört mycket bil och har på så sätt skaffat sig en stor
rutin på bilkörning och detta har hjälpt dem att inte råka
ut för en trafikolycka. Dessutom står man emot grupp-
tryck från kompisar, kör lugnt, reflekterar och tänker på
hur man kör.

Den olycksfria gruppens svarsmönster bör kunna
användas för att skapa nya mål för en förarutbildning.

En förarutbildning bör därför ge kunskap om trafik-
olyckors konsekvenser både för den enskilde och dess
omgivning. En förarutbildning bör också öka på ung-
domars riskmedvetenhet upp till en viss nivå och peka
på slumpens inverkan för olyckors uppkomst. En förar-
utbildning bör också vara så upplagd att de som vill
genomgå den förmås att skaffa sig en så stor erfarenhet
som möjligt av bilkörning. Dessutom bör olika utbild-
ningsmoment ingå som har som mål att bygga upp ett
så stort självförtroende som möjligt hos nyblivna förare
så att de kan stå emot grupptryck och annan påverkan
från kompisar och andra förare under bilkörning. Olika
utbildningsmoment bör också ingå som får eleven att
reflektera över trafiken som system och över sin roll och
sitt ansvar som bilförare.
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Ninety-nine per cent of young drivers
have not been involved in police-
reported accidents!

The behaviour pattern of this large, accident-free
group should therefore be suitable for use in
developing new goals for Swedish driver education.
Driver education should thus include knowledge of
the consequences of road accidents. Education
should also increase risk awareness among young
people and emphasize the effect of chance on the
occurrence of accidents. Young drivers should also be
encouraged to acquire broad experience of driving.
In addition, driver education should increase self-
confidence as a driver, so that new drivers can resist
group pressure and other influence both from their
friends and fellow motorists.

Young drivers are a high risk group in traffic and every
year 0.8 - 1 per cent of drivers aged 18-24 are involved
in a police-reported accident with personal injury. These
facts have been known for many years and there are
various explanations as to why this situation exists. Lack
of experience and young age are also often named as
two major reasons for the increased accident risk. What
is however relatively unknown is why the remaining 99
per cent are not involved in accidents. The reason why
so many are successful and so few unsuccessful is an
important area for research since this knowledge can be
used to develop Swedish driver education, e.g. to
develop new goals aimed at reinforcing what is good
instead of preventing what is bad, in this case road
accidents.

In order to identify qualitative similarities and
differences between two groups of young drivers where
one group has been involved in a road accident and one
group has not, 25 young drivers were interviewed. The
replies have been compiled according to the method in
Grounded Theory. The results show that qualitative
differences exist between the groups, but there are also
many similarities. In addition, these similarities and
differences are sometimes on a general level and
sometimes on a detailed level.

Summary

Young drivers with an accident history and young drivers without. What are the similarities and
differences? An interview study of 25 drivers
by Hans-Yngve Berg
Swedish National Road and Transport Research Institute
SE-581 95  Linköping   SWEDEN

The replies, which describe how the participants
drive and what factors may influence driving, show
more similarities than differences, although two
differences are so significant that they merit special
emphasis. In the group with an accident history, the
significance of the traffic environment is discussed with
regard to how the participants drive and the fact that
driving differs according to experience of a particular
traffic environment. This reasoning does not occur in the
group without an accident history, where the drivers
state that they do not have any need to perform in any
special way when driving. They state that they generally
drive calmly, conscientiously, in the same way as others,
etc. Such views do not occur in the group with an
accident history, where it is found that drivers want to
achieve something in their driving, such as driving
smartly, driving well, pulling away from other cars, etc..

The way in which the 25 participants regard
themselves as drivers also showed more similarities than
differences. The difference between the two groups is
that it is only persons from the group with an accident
history who describe their state of mind when driving.
Here it was found that certain members of the group are
easily irritated, sometimes become angry or consider
themselves nervous when driving. This reasoning is not
found in the group without an accident history. Both
groups reflect over their way of driving, but do so in
different ways. Drivers in the group with an accident
history reflect over specific details of their driving, e.g.
how they comply with various regulations and that they
must always be prepared to handle different situations
when they occur. Drivers in the group without an
accident history do not reflect over their driving in the
same way. Their thoughts about driving are on a higher
level and are interwoven with the social context in
which they live. They think without linking their
reasoning to specific traffic situations, which is more
common in the group with an accident history.

When the persons in the group with an accident
history are given the opportunity to describe their
accident history, three patterns can be distinguished.
Some have created the preconditions for the accident.
Others have encountered a situation that has led to an
accident owing to a number of variables co-varying
negatively at a certain point in time, and drivers in a third
category have been involved in an accident even though
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they have made various decisions to try to reduce the
risk. Examples of the three types of accidents include
playing around at high speed, making a left turn and
failing to observe another car, and colliding with wildlife
even though the driver was travelling at reduced speed
since he was fully aware of numerous animals along the
particular road.

Views as to why a driver had not been involved in
an accident vary widely, but if each participant’s reply
to this question is summated to group data, an ideal
pattern is found which well explains why the group has
no accident history. The group has experience of road
accidents since family members and other persons in the
group have been involved in a road accident and have
been influenced by it. Drivers in the group consider that
they are aware of the risks and that they have been
fortunate in various incidents which could easily have
become accidents. The group has driven a car either very
extensively or only to a limited extent. The drivers have
therefore reduced the risk of being involved in an
accident since they have very little traffic exposure.
Those in the other group have driven a car very
extensively and thus acquired considerable driving

practice, which has helped them to avoid being involved
in an accident. In addition, drivers in the group resist
group pressure from friends, they drive calmly, they
reflect and they think about the way they drive.

The reply pattern of the accident-free group should
be suitable for use in creating new goals for driver
education. Driver education should therefore include
knowledge of the consequences of road accidents both
for the individual and his surroundings. Education
should also increase the risk awareness of young people
to a certain level and emphasize the influence of chance
on the occurrence of accidents. It should also be planned
so that those who wish to take part are encouraged to
gather as much experience as possible of driving. In
addition, various parts of the education should be
included which are designed to increase self-confidence
of new drivers as far as possible so that they can resist
group pressure and other influence from friends and
fellow motorists when driving. Various parts of the
education should also be included which encourage the
student driver to think about traffic as a system, in
addition to his role and his responsibility as a driver.
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För människor runt om i världen är trafiken ett av de
största folkhälsoproblemen. Detta faktum har under lång
tid varit känt inom trafiksäkerhetsforskningen och av
berörda trafiksäkerhetsorganisationer och myndigheter.
Det är också väl känt att Sverige tillsammans med
Finland, Island, Norge, Storbritannien och Holland är ett
av de trafiksäkraste länderna i världen (se t.ex. United
Nations 1998). Trots detta inträffar ändå många olyckor
i trafiken. Under senare år har därför en diskussion förts
om att något måste göras för att i Sverige ytterligare höja
trafiksäkerheten. Den 9 oktober 1997 antog därför
Sveriges riksdag ett långsiktigt trafiksäkerhetsmål kallat
”nollvisionen” (Ds1997:13 1997). Nollvisionen innebär
att ingen person ska behöva dödas eller allvarligt skadas
till följd av en trafikolycka. Som namnet anger lanse-
rades detta först som en vision men har sedan övergått
till att bli ett mål för svenskt trafiksäkerhetsarbete. Att
nå nollvisionens mål är givetvis inte lätt eller på gränsen
till omöjligt men det viktiga är att ta fasta på det som
visionen vill förmedla dvs. att inte längre acceptera att

någon dödas eller skadas svårt till följd av att man vistas
i trafiksystemet.

När man som i Sveriges fall vill förbättra en redan
hög trafiksäkerhet krävs stora insatser för att genomföra
detta. Redan existerande påverkansåtgärder behöver
utvecklas men troligtvis räcker inte det. Nya metoder
måste därför tas fram. Den svenska förarutbildningen
har här en viktig preventiv roll att fylla då den målgrupp
som främst nås är 18 – 24-åringar eftersom 70% av
dessa har körkort för personbil (SCB, 1999). Gruppen
18 – 24 åringar är också den grupp som har den högsta
initiala risken av alla nya förare (figur 1) beroende på
just att de är unga och oftast har en liten erfarenhet av
bilkörning. Detta är dock inte specifikt endast för unga
nyblivna förare. Alla åldersgrupper av nyblivna förare
har en hög initial risk men den initiala risken minskar
med ökad ålder. När man sedan skaffar sig erfarenhet av
bilkörning sjunker olycksrisken kraftigt och detta gäller
oavsett ålder (figur 1).

1 Bakgrund

Figur 1 Predicerad olycksrisk beroende på vid vilken ålder man tar
sitt körkort. (Maycock 1991)
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1.1 Mycket forskning för att finna olycks-
orsaker

Många beteendemodeller har under årens lopp utveck-
lats med syfte att identifiera riskfaktorer och därigenom
få en möjlighet att förklara nyblivna förares förhöjda
risknivå. Tidigt myntades ett begrepp som kom att kallas
”olycksfågelteorin”. Olycksfågelteorin byggde på förut-
sättningen att vissa människors personlighet har ett sam-
band med olyckor. Många studier genomfördes därför
med syftet att finna samband mellan personlighet och
olycksinblandning. Resultatet av dessa studier var att
man fann sådana samband men att sambanden var svaga
(se tex. Hilakivi et al. 1989, Andersson et al. 1971).

Forskningen övergick senare, via teorier om att män-
niskan är ett offer för en alltför krävande trafikmiljö som
den inte klarar av (se tex. Rumar 1985) till att studera
hur förares motivation kan påverka trafikbeteendet.
Fokus på motivationsforskningen var att förklara hur
olika motivationsfaktorer kan påverka sannolikheten att
råka ut för en olycka samt att utröna om dessa faktorer
även kan påverka människors vilja att ta risker i trafiken.
Tre teorier som fått stort fotfäste inom denna genre är
”Nollriskteorin” (Näätänen och Summala 1976), ”Risk-
homeostasteorin” (Wilde 1988) och ”Riskundvikande”
(Fuller 1984). Nollriskteorin utgår ifrån att trafikanter
normalt inte upplever någon risk när de vistas i trafiken.
Något annat än upplevd individuell risk måste därför
också påverka hur en trafikant beter sig. Enligt Näätänen
och Summala har därför trafikanterna en mängd andra
motiv än risk som påverkar deras beteende. Exempel på
sådana motiv kan vara att visa sin körskicklighet, tävla
med andra trafikanter etc.

Riskhomeostasteorin utgår ifrån ett liknande tanke-
sätt – att människan som trafikant anpassar sitt körsätt
så att det uppstår en jämnvikt mellan acceptabel risk och
den upplevda risken. Wilde anser att det finns en
”termostat” som reglerar beteendet till en acceptabel risk
i takt med att den upplevda risken förändras. Wilde anser
också att trafikanters upplevda risk, stor som liten och
som enligt honom, kan vara större än noll styr beteendet
medan Näätänen och Summala anser att trafikanterna
normalt inte upplever någon risk och därför låter andra
motiv styra beteendet. Enligt Wildes sätt att resonera så
bidrar inte förbättringar på bilar, trafikmiljöer eller
utbildningar till någon säkerhetshöjning eftersom
trafikanternas upplevda risk då minskar och att detta då
tar sig uttryck i exempelvis högre fart eftersom bilen och
trafikmiljön blivit säkrare.

Teorin om riskundvikande (Fuller 1984) utgår, till
skillnad från de två föregående teorierna, mer från en
inlärningsteoretisk utgångspunkt som förutsätter att det
finns en inneboende konflikt mellan två olika motiv hos
trafikanten – en önskan att färdas så snabbt och effektivt
som möjligt från en plats till en annan och samtidigt

undvika risker under färden. I teorin om riskundvikande
anses människor med tiden lära sig att identifiera risker
i trafiken och samtidigt då lära sig att undvika dem.

Under de sista tio åren har allt mer av trafikforsk-
ningen kommit att koncentreras mot att studera hur olika
sociala faktorer påverkar hur människor använder sig av
bilen och hur detta är kopplat till olycksrisker. Begrep-
pen livsstil och socioekonomi har använts i flera studier
(se t.ex. Schulze 1990, Berg 1993, 1994, Eliasson m.fl.
1995, Berg m.fl. 1999 och Beirness 1995). Varför just
dessa begrepp använts beror på att de anses vara bra att
använda för att klassificera in personer i olika grupper.
Livsstil ses i de flesta teoretiska modeller som ett uttryck
för våra värderingar och attityder (Miegel 1990). Livsstil
mäts ofta i beteendetermer och att använda sig av
begreppet ger därför den fördelen att man får en kunskap
om hur människor beter sig i sitt dagliga liv vilket sedan
kan kopplas till deras eventuella risk i trafiken. Socio-
ekonomi speglar mer vilken samhällsklass man tillhör
och därmed möjligheten att göra det man förutsatt sig
t.ex. att genomgå en förarutbildning.

Vad som således kan konstateras av den forskning
som bedrivits genom åren är att de flesta studier koncen-
trerat sig på att finna grupper med hög olycksrisk, att
finna samband mellan personlighetsfaktorer och hög
olycksrisk eller att finna förklaringar till varför olyckor
sker. En mycket liten del av forskningen har fokuserat
på det motsatta dvs. att finna förklaringar till varför
olyckor inte sker, varför så många kan vistas i trafiken
utan att råka ut för en olycka, varför vissa grupper av unga
förare har färre olyckor än genomsnittet etc.

För att få en uppfattning om relationen delaktiga
förare med eller utan polisrapporterad vägtrafikolycka
med personskada i åldrarna 18 – 24 år kan som exempel
nämnas att det år 1997 var 3652 förare av 462 638 eller
ca 0,8% som var delaktiga i polisrapporterad olycka
(SCB 1999, SIKA 1997). Det innebär att ungefär 99
ungdomar av 100 inte finns med i den officiella olycks-
statistiken. Givetvis finns det ett stort mörkertal när det
gäller olyckor men faktum kvarstår att de flesta unga
förare inte råkar ut för någon allvarligare olycka.

En relativt god kunskap finns idag om varför grup-
pen 18 – 24-åringar råkar ut för fler olyckor än gruppen
äldre trafikanter. En liten eller nästan ingen kunskap alls
finns som belyser varför majoriteten inte finns med i
statistiken. För att förmå trafiksäkerheten att höjas ytter-
ligare behövs det kunskap om varför majoriteten inte
råkar ut för någon olycka. Denna kunskap kan sedan
användas i ett allmänt preventivt syfte för att ta fram nya
eller förbättra redan existerande åtgärder inom trafik-
säkerheten t.ex. att formulera nya mål och strategier
inom förarutbildningsområdet och därmed utveckla
förarutbildningen ytterligare.



15V T I  R A P P O R T  4 5 8

I detta kapitel diskuteras kvantitativ och kvalitativ meto-
dik, vad som skiljer dem åt och varför de går bra att
kombinera. Dessutom beskrivs intervju som datainsam-
lingsmetod och Grounded Theory-metoden för att
sammanställa data som samlas in och hur man med hjälp
av den kan generera nya teorier och hypoteser.

2.1 Vad skiljer kvalitativ metod mot kvantitativ?
Ofta ses den kvantitativa metodiken som en motpart till
kvalitativa. Så behöver inte alltid vara fallet. Patton
(1989) diskuterar vad han kallar ”a paradigm of choice”
dvs. att man alltid ska använda den metod som passar
bäst för att få en viss problemställning besvarad. Patton
diskuterar också vad han kallar ”metodologisk triangu-
lering” dvs. att man använder en eller flera metoder för
att belysa en och samma problemställning. Utgår man
ifrån Pattons sätt att resonera - att alltid välja under-
sökningsmetod som passar frågeställningens syfte och
att gärna kombinera olika metoder behöver inget mot-
satsförhållande uppstå. Nedan kommer en beskrivning
av vissa grunddrag hos de både metoderna att ges för att
förklara vad som skiljer de båda angreppssätten åt. Det
är viktigt för förståelsen av denna studies val av metod.

När man hör ordet kvantitet tänker man genast på
ordet mängd dvs. hur mycket eller lite av en egenskap
eller kvalitet som en viss företeelse har. Eneroth (1994)
menar att ”kvantitativ metod” är en undersökningsmetod
som syftar till att fastställa en kvantitet, dvs. mäta hur
mycket som finns av något. I kvantitativ metod är också
sannolikhetsbegreppet centralt. Ett hundratal statistiska
test finns för att kontrollera om en företeelse med större
sannolikhet än slumpen oftare har en viss kvalitet än vad
en annan företeelse har. Att fastsälla matematiska sam-
band mellan olika företeelser är också centralt inom
kvantitativ metodik. Kvantitativ metodik används också
ofta när man har en hypotestestande ansats i sitt arbets-
sätt.

Ordet kvalitativt kommer från latinets qualitas som
betyder ’beskaffenhet, egenskap eller sort’(Starrin och
Renck 1996). Kvalitativa metoder försöker att beskriva
egenskaper hos något, dvs. beskriva hur något är beskaf-
fat. Det unika i kvalitativt arbetssätt är alltså att man vill
karaktärisera och gestalta något (Larsson 1986). Eneroth
(1994) beskriver hur han ser på skillnaden mellan vilken
kunskap man söker när man använder sig av kvantitativ
eller kvalitativ metodik.

”medan en kvalitativ metod söker efter den
sorts kvalitet som är typisk för en företeelse
eller som skiljer den från andra, menar den
kvantitativa metoden alltså att det typiska eller
skiljaktiga finns i mängden av en viss kvalitet”
(Eneroth 1994 sid. 7)

2 Att arbeta kvalitativt

Syftet med att använda kvalitativ metod är också att
skaffa än djupare kunskap än den kunskap man får fram
genom kvantitativa metoder. Ambitionen med kvalita-
tiva metoder är att försöka förstå och analysera helheter
(Patel och Davidsson 1991). Den kvalitativa bearbet-
ningen av ett datamaterial präglas också av den person
som utför bearbetningen. Detta är oundvikligt eftersom
varje människa inom sig har egna teorier och upplevel-
ser som styr hur de data som samlats in kommer att tol-
kas.

Det bör också poängteras att oftast kan inga generella
slutsatser dras om hur vanlig eller ovanlig en företeelse
är, eller hur ofta eller sällan den förekommer, utifrån
data insamlade med kvalitativ metod. Däremot kan man
få kunskap om hur olika företeelser förhåller sig till
varandra i den undersökningsgrupp man valt att studera.
Linderholm (1997) skriver att:

”däremot kan man få uppslag om det som är
karaktäristiskt eller utmärkande, vilket medför
att man kan söka antydan till samband mellan
olika företeelser som är typiska för den ena
eller andra kategorin. Sådana samband kan
vara dels definitionsmässigt sanna, dels
kausala” (sid. 124)

En metod som ofta används vid kvalitativ metodik
är intervju. Vad intervju är och en diskussion kring dess
olika former kommer att gås igenom i nästa kapitel.

2.2 Intervju – en mångfald av metoder
Intervju är ett begrepp som säkert uppfattas olika av
olika personer. Enligt Starrin och Renck (1996) är
intervju en speciell form av samtal med det speciella
syftet att samla in information. En intervju kan vara
strukturerad eller ostrukturerad. I en strukturerad
intervju används ofta en intervjumall där redan i förväg
beslutade frågor finns. Här kan som ett ytterlighets-
exempel nämnas enkät som är en specialform av
intervju. En enkät har i förväg utformade frågor och är
oftast mycket strukturerad. En ostrukturerad intervju kan
ofta ta sig i uttryck som ett samtal där den som intervjuar
finner nya frågor under tiden som intervjun sker. Ofta
är det så att en intervju sker utifrån vissa och på förhand
givna frågeområden. Intervjuaren har sedan en frihet att
ställa följdfrågor när intressanta svar uppkommer eller
om han inte förstår svaret eller ser att den person som
intervjuas inte förstått frågan.

Starrin och Renck (1996) skiljer på två typer av
forskningsintervjuer, den kvantitativa och den kvalita-
tiva där de båda typerna också har olika mål. En kvali-
tativ intervju har, enligt Starrin och Renck, som mål att
upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder. Den
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kvantitativa intervjun anser de har som mål att bestämma
omfattningen av på förhand definierade företeelser,
egenskaper eller innebörder eller att studera samband
mellan på förhand definierade företeelser, egenskaper
eller innebörder.

Kvale (1997) för ett liknande resonemang som
Starrin och Renck. Kvale anser att intervjuer antingen
kan ha ett explorativt syfte eller användas för prövning
av hypoteser. Enligt Kvale bör en explorativ intervju
vara öppen och föga strukturerad. En intervju som ska
pröva en hypotes bör däremot vara mer strukturerad.
Kvale anser också att syftet med en intervju kan vara
empiriskt eller teoretiskt. Avsikten med att intervjua kan
antingen vara att samla in empiri eller för att pröva
konsekvenserna av en teori, eller för att utveckla en
empiriskt grundad teori. Kvale tar här upp Grounded
Theory som exempel.

Eneroth (1994) skiljer på samtal och intervju. Han
anser att graden av styrning utgör skillnad mellan ett
samtal eller en intervju. När Eneroth diskuterar skillnad
mellan samtal och intervju gör han det inom vad Starrin
och Renck kallar en kvalitativ intervju. Följande citat
beskriver bra vad Eneroth anser att en intervju eller
samtal bör ge för ny kunskap. Citatet belyser också vad
Eneroth anser skiljer samtal och intervju.

”vid samtalet eller intervjun försöker jag lära
känna den andras själsinnehåll genom att
enbart ställa frågor, inte genom att föreställa
mej vara honom. Jag försöker komma åt den
andres tankeinnehåll och känslor genom att
fråga, inte genom ”tigande” inlevelse. Frå-
gorna kommer alltså först, utan någon före-
gående inlevelse, ja frågorna är i intervjun
t.o.m. uppgjorda i förväg. Istället för utifrån
mina tankar placera mej direkt i den andres
situation, så ställer jag utifrån mina tankar
bestämda frågor. Istället för min inlevelse-
förmåga använder jag frågor och ord för att
uppnå förståelse. Frågorna har här uppgiften
att upptäcka och blottlägga, inte bara att
tydliggöra det som inlevelsen redan upptäckt
och blottlagt.
Det är just vad gäller graden av styrning av den
andres uttryck, dvs. hur mycket spelrum den
andre har inom frågornas ramar, som utgör
skillnaden mellan samtal och intervjuer”
(Eneroth 1994 sid. 102)

Som det skrivits i detta stycke är intervju ett mång-
facetterat begrepp. Helt klart är att intervju för att samla
in data används mycket inom den kvalitativa metodiken.
När man sedan samlat in en mängd data behöver de
analyseras. En metod för kvalitativ analys är Grounded
Theory. Vad Grounded Theory står för och hur den
används kommer att gås igenom i nästa kapitel.

2.3 Grounded Theory - en kvalitativ kartlägg-
ningsmetod för att utveckla teorier och
modeller

Grounded Theory (GT) är en modell för teorigenerering
och lanserades i slutet av 1960-talet i en bok med
titeln”The Discovery of Grounded Theory: strategies for
qualitative research”. (Glaser och Strauss 1967). Glaser
och Strauss anser att en producerad teori alltid ska grun-
das i data. De skriver i sin bok:

”the basic theme in our book is the discovery of
theory from data systematically obtained from
social reserach” (Glaser och Strauss 1967 sid.
2)

När man använder sig av GT ska man inte utgå från
någon på förhand bestämd teori och på så sätt styra data-
insamlingen. Istället ska man närma sig det problem som
studeras med så få förutfattade meningar som möjligt.
De frågor man vill få besvarade skall inte på förhand
vara alltför fastställda utan bör vara formulerade på ett
allmänt sätt för att inte för tidigt låsa datainsamlingen i
en bestämd riktning. Enligt Starrin (1996) är problem-
preciseringen snarare slutprodukten än förutsättningen
när man arbetar enligt GT och att arbeta enligt GT hand-
lar därför om att skapa, formulera eller upptäckta en
teori. I ett idealt tillstånd bör också datainsamlingen och
kodning av data göras parallellt eftersom kodningen av
insamlade data ger upphov till nya frågor som kan berika
den pågående datainsamlingen.

I GT specificeras också hur man ska kartlägga de
data som samlats in. Eneroth (1994) skriver att:

”denna metod innebär att när man står inför en
mängd tydliggjorda data, så försöker man
systematiskt gruppera och omgruppera dem,
tills man gjort en så fullständig kartläggning av
företeelsen som möjligt utifrån dessa givna
data” (sid. 144).

Ordet systematisera är viktigt när man kartlägger data
enligt GT. För att systematisera de data man samlat
använder man sig av kvaliteter på olika nivåer och för-
söker ofta beskriva dessa i någon form av figur. Begrep-
pet ska ge en övergripande beskrivning av den företeelse
man studerat. Begreppet kan bestå av flera kategorier
som kan delas in i olika dimensioner. Dimensionerna
kan i sin tur delas in i olika kvaliteter. Nedanstående
figur visar tågordningen när man systematiserar data
enligt GT. I figuren finns ett exempel taget från Eneroth
(1994).
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Arbetar man med att sammanställa insamlade data
enligt GT sammanfattas materialet kvalitativt och en
kvalitativ beskrivning av det man undersökt måste ges.
Att arbeta enligt GT behöver inte alltid betyda att man
måste arbeta kvalitativt. Man kan mycket väl använda
sig av olika statistiska analyser för att producera data
som kan bidra till att generera nya begrepp eller hypo-
teser. Starrin (1996 ) skriver att:

det är snarare andan i GT än dess bokstav som
är livskraftig. Så länge som ambitionen hos
företrädare för GT inte är att föreskriva en

metodologi utan snarare att ge inspiration till
att ge sig i kast med en ”skapelseprocess” fyller
den en viktig uppgift. När GT blir till en
mekanisk regelbok då har den också förlorat sin
livskraft (sid. 119).

Att använda sig av tankegångarna bakom GT passar
därför väl in i vad Patton (1989) kallar metodologisk
triangulering – dvs. att använda sig av flera metoder för
att studera en och samma problemställning och på så sätt
skapa mer omfattande data som kan ligga till grund för
en mer omfattande analys av en företeelse.

Figur 2 Att systematisera insamlade data enligt GT

Övergripande Detaljerad
nivå nivå

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Känsla av
värdelöshet

Människo-
värde

Självupp-
fattning

Arbetslös
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I bakgrundskapitlet togs upp att det stora flertalet unga
förare inte har varit inblandad i någon trafikolycka. Det
togs också upp att trafikforskningen nästan enbart foku-
serat på att försöka förklara varför unga förare, jämfört
med äldre förargrupper, har en förhöjd initial olycksrisk
och att mycket lite av forskningen har fokuserat på att
förklara varför flertalet unga förare inte råkar ut för
någon olycka. Om man skiftar fokus och lyckas förklara
varför så många unga förare inte är inblandade i någon
trafikolycka bör detta kunna ge ny kunskap som kan
användas för att utveckla en förarutbildning som mer än
idag syftar till att förstärka det goda för att på så sätt
undertrycka det onda som inom bilkörningens område
är trafikolyckor.

3 Syfte

Syftet med denna studie är med bakgrund i vad som
skrivits ovan att intervjua en grupp av unga förare där
hälften varit med om en trafikolycka och hälften inte
varit med om någon, redovisa deras svar kvalitativt och
utifrån detta försöka att utläsa olika skillnader och lik-
heter mellan de två grupperna. Dessa skillnader och lik-
heter ska sedan testas statistiskt i en kommande enkät-
studie och tillsammans med denna studies resultat ligga
till grund för teori/modellgenering som kan användas för
att formulera nya mål för den svenska förarutbildningen.
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I denna studie har intervju varit datainsamlingsmetod
och sammanställningen av intervjuerna har genomförts
enligt tankarna i Grounded Theory dvs. en struktur av
samtalen har byggts upp genom att kategorisera dem
med hjälp av begrepp, kategorier, dimensioner och
kvaliteter.

Totalt har 25 unga bilförare med ålder 18 år inter-
vjuats. För att få möjlighet att intervjua dessa 25 per-
soner drogs först 50 män och 50 kvinnor slumpmässigt
ur körkortsregistret enligt följande urvalskriterier:
- körkort med behörighet B,
- födda mellan 1980-02-10 – 1980-04-01
- körkortets utlämnandedatum 1998-02-01 – 1998-05-01
- hela riket
- namn, adress och personnummer till varje person

skulle medfölja

Av dessa 100 personer tillfrågades 20 om de kunde
tänka sig att ställa upp på en intervju och 13 st, 5 kvinnor
och 8 män, tackade ja. För att få tag på lika många förare
med olycka gjordes en dragning ur Vägverkets olycks-
databas med samma urvalskriterier som de utan olycka.
55 olyckor med unga förare hittades i databasen. Av
dessa valdes 20 personer ut och 12 st, 5 kvinnor och 7
män, var villiga att låta sig intervjuas. En viss matchning
gjordes också då de som inte hade någon olycka valdes
ut för att likna någon förare med olycka. De variabler
som användes i matchningen var boendeort och kön.
Alla intervjuer genomfördes under hösten 1998. Inter-
vjuerna genomfördes oftast på ett bibliotek på den ort
där intervjupersonen bodde eller vistades t.ex. stads-
biblioteket eller på en gymnasieskola. Personer från
Boden i norr ner till Helsingborg i söder intervjuades och
varje intervju tog mellan 30 och 80 minuter att genom-
föra.

En intervjumall användes (se bilaga 1) och de fråge-
områden som fanns i mallen nyttjades vid alla intervjuer.
Alla intervjuer blev inte exakt lika eftersom de föränd-
rades under tiden som intervjun genomfördes beroende
på hur intervjupersonerna diskuterade kring olika
begrepp. Varje intervju försökte att fånga vad den inter-
vjuade ville säga. Tanken var inte att på förhand ge IP
en mängd frågor som sedan skulle besvaras i samma
ordning som i de andra intervjuerna. Under intervjun
skapades följdfrågor som byggde på vad IP svarat tidi-
gare under intervjun. De följdfrågor som ställdes under
intervjuerna kunde därför variera något. De övergri-
pande teman som diskuterades var:
- om bilen som objekt och subjekt dvs. om man har

4 Undersökningens uppläggning

egen bil, bilars egenskaper, när, var, hur och varför/
varför inte man använder bil

- om risk dvs. om man upplever någon risk när man
färdas eller vistas i trafiken och skälen därtill

- hur man uppfattat sin utbildning till förare och hur
man har utbildat sig

- om olyckan och då varför man tror att olyckan upp-
stod och vad man kunnat göra för att undvika den. För
de som ej hade någon olycka diskuterades det varför
de trodde att de inte har råkat för någon olycka

I denna rapport redovisas bara svaren från de två
frågeområdena om bilen som objekt och subjekt och
olycka/ej olycka beroende på att om allt material redo-
visades in denna rapport skulle den bli alltför omfat-
tande i mängd sidor. De två teman som redovisas i denna
rapport räcker väl till för att beskriva eventuella kvali-
tativa likheter och skillnader mellan två grupper av unga
bilförare och därmed uppfylla denna studies syfte. För-
hoppningen är att sammanställa frågeområdena om risk
och utbildning i en framtida rapport.

När intervjuerna var genomförda skrevs de ut i sin
helhet ordbehandlingsprogrammet Word för Windows
och kunde sedan som datafil föras in dataprogrammet
NUD*IST. NUD*IST är en mjukvara för analys av
kvalitativa data och man kan i programmet ge intervju-
svaren en översiktlig struktur liknande den i GT. De
båda grupperna kodades i NUD*IST var för sig. När
kodningen av de båda grupperna var klara slogs de båda
strukturerna ihop med hjälp av mjukvaran QSR Merge
som följer med NUD*IST. Innan kodningen från de båda
grupperna slogs ihop hade varje olikhet givits ett spe-
ciellt nummer. De hamnade då inte tillsammans när de
båda grupperna slogs ihop. Genom att göra på detta sätt
kunde det i den gemensamma strukturen följas från
vilken grupp olika kategorier dimensioner eller kvali-
teter hade sitt ursprung. De likheter som framkom under
kodningen gavs samma nummer i de båda grupperna. På
så sätt hamnade de tillsammans när hopslagningen
gjordes. När kodningen från de båda grupperna var
genomförd kunde den nya strukturen med likheter och
skillnader lätt ses och visualiseras genom att de ritades
upp i Excel.

Det bör också poängteras att svaren från en intervju-
person kan generera mer än en kvalitet och därmed
också flera dimensioner och kategorier. Dessutom kan
flera personer generera en och samma kvalitet och
därmed tillhöra samma.
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Resultatredovisningen är uppdelad i två olika och
mindre frågeområden. Intervjuformuläret kan i sin hel-
het ses i bilaga 1.

5.1 När, var, hur och varför/varför inte man
använder bil

Inom detta område ställdes i intervjun följande frågor.
1. Har du egen bil?
2. När använder du bilen?
3. Till vad använder du bilen
4. Hur använder du bilen?
5. Hur är du som förare?
6. Varför beter du dig på det sätt du gör, finns det något

skäl?
7. Finns det någon skillnad (harmoni/disharmoni)

mellan hur du faktiskt beter dig och hur du skulle vilja
bete dig?

Resultatdelen kommer att bestå av 14 kapitel. Olika
skillnader och likheter i svar mellan de båda grupperna
kommer att lyftas fram på kategori-, dimension- och
kvalitetsnivå. När båda grupperna har gemensamma svar
redovisas det utan någon färgläggning. När endast per-
soner från olycksgruppen sagt något redovisas det med
mörkare grå färg. Ljusare grå färg visar på svar från den
olycksfria gruppen. Det bör poängteras att det räcker
med att en person från någon grupp givit ett svar olikt
alla andra för att det ska resultera i en egen box i figu-
rerna i resultatkapitlet.

Intervjuutdragen markeras med förkortningar där M
står för man och Kv för kvinna. Ol. refererar till olycks-
drabbade förare och Ej ol. till icke olycksdrabbade
förare.

5.1.1 Svar på frågorna om var, när, hur och
varför/varför inte man använder bil

Har man egen bil?
När intervjusvaren på frågan om man har egen bil till-
sammans med olika följdfrågor sammanställts kan man
se att de båda gruppernas svar under begreppet bil kan
delas in i tre olika kategorier som i figuren kallas till-
gång, typ och intresse. I dessa tre kategorier återfinns
personer från båda grupperna. Kategorien tillgång kan
i sin tur delas in i två dimensioner, lånar bil och egen
bil och där är de båda grupperna också lika. Under
dimensionen lånar bil framkommer att personer i båda
grupperna säger sig kunna låna bil av bror, mamma och/
eller pappa.

5 Resultat
Kv. Ol: Det är en Opel Corsa. Det är min brors
egentligen fast han gör lumpen så att jag har
den, medan han gör den.

Kv. Ej ol: Du har ingen egen bil. Men du kanske
har tillgång till bil? Ja det har jag. Min pappa
har köpt en bil till mig och min syster.

Vilken typ av bil man kör varierar väldigt. I de båda
grupperna ges så många olika svar att inget speciellt
mönster går att urskilja.

Kategorin intresse är uppbyggd av fyra dimensioner
som på olika sätt speglar de två gruppernas intresse för
bilar. Intresset kan vara obefintligt (inget intresse), riktat
mot ett speciellt bilmärke utan någon tanke på bilens
ålder eller mot speciella egenskaper hos en bil. Dess-
utom kan man ha ett intresse för bilar som ej är märkes-
relaterat utan riktat mot bilar som byggdes under en
äldre tidsepok.

Båda grupperna uttrycker att de gillar ett speciellt
bilmärke. De är relativt modesta vad gäller typ av bil då
det endast är vanliga vardagsbilar som nämns. Undan-
taget här är ett svar från en person i gruppen med olycka
där det framkommer att han gillar en amerikansk sport-
bil, Corvette.

M. Ol: Vad du tänker framöver, skulle du vilja
köpa en egen bil eller? Ja, jag håller på och
sparar redan nu, så jag ska köpa en bil. Är det
någon speciell du har riktat in dig på? Ja först
ska jag ha en förstabil, och sen ska jag köpa en
Corvette. Min bror har en värsting så jag måste
knäcka honom, därför håller jag på att spara
ihop till en Vette.

Endast personer från den olycksfria gruppen ut-
tryckte att de inte hade något som helst intresse för bilar.
Det viktiga för dem är att en bil är tillförlitlig och ska
fungera utan problem när man vill nyttja den. Personer
från gruppen med olycka skiljer sig från den andra
gruppen på så sätt att de uppger ett intresse för bilar som
inte är märkesrelaterat. Från dem framkommer svar som
tyder på att de gillar bilar från en speciell tidsepok utan
någon tanke på ett speciellt bilmärke.

Kv. Ej ol: Du är inte så intresserad av bilar? Nej.
Bara dom går och rullar? Ja precis.

Kv. Ol: Nej, en gammal bil, en väldigt gammal.
Jag tycker om 50-talare då, men det är klart
först och främst skulle man ju tänka på säker-
heten, och kanske köpa en ny, ja med airbag
och ja sidokrockskydd och skydd allt vad det
heter. Men egentligen skulle du vilja ha äldre
bilar. Ja, fram till 60 talet det tycker jag om. Är
det intresse för bilar du har eller? Ja det tycker
jag om, ja amerikanare bara, men det som är
synd det är att det inte är säkerhetsbälten. Det
tycker jag inte om.
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Under dimensionen egenskap i figur 3 finns flera
kvaliteter som visar vad de båda grupperna anser vara
viktiga egenskaper hos en bil. Svaren från de båda grup-
perna är här lika och svaren tyder på att man gärna vill
ha en bil med god prestanda samtidigt som man anser
att den ska vara säker.

M. Ej ol: Varför har du valt just den bilen? Nej,
det var en fräsch bil till privatbil, jag hade ju
hellre velat haft någon värre, det har man inte
råd till.Och vad är värre? Ja, det är väl något
med turbo i. Det ska det va.

M. Ol: Det är väl en säker bil. Jag hade nog
faktiskt valt en Volvo för att jag har växt upp
med Volvo och det är en bil som man kan dra på
med. Det får inte gå fort bara, det är bara
draget alltså, så det är gott när man ska ut på
motorvägen och sånt att den går upp fort i fart,
så man inte ligger och fiser liksom.

5.1.2 När använder man bilen?
När det gäller svaren på frågan när man kör bil kan man
se att båda grupperna säger sig köra bil jämt, på nätter,
helger, varje dag, kvällar och på morgonen. Svaren på
denna fråga är varken mångfaldiga, uttömmande eller
varierade utan mycket homogena. Mellan de två grup-
perna går det inte att utläsa någon skillnad.

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Bror
Mamma

Lånar bil Pappa
Tillgång

Egen bil

VW
Bil Typ Alla möjliga Volvo

Saab
Gillar speciellt Ford
 bilmärke Corvette

Intresse
Ej märkes- Äldre svenska
relaterat Amerikanska

50-talare
Egenskap

Turbo
Sportig
Halvhäftig
Drag i

Ej olycka Säker
Inget 

Olycka intresse

Gemensamt

Figur 3 Gruppernas svar på intervjufrågan om de har egen bil samt följdfrågor

Figur 4 Gruppernas svar på intervjufrågan när man
kör bil

Begrepp Kategori

Jämt - alla tider

Nätter

När kör Helger
man bil?

Varje dag

Kvällar

Morgon

Ej olycka

Olycka

Gemensamt
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En man och en kvinna uttrycker sitt svar på frågan
så här.

M. Ol: När brukar du använda bilen? Det är
egentligen alla tider på dygnet. Ibland kör man
till skolan och ibland kör man på kvällarna.

Kv. Ol: Ja det är mest när man åker till kompi-
sar och åker och handlar, ja för det är ju inte så
bra kollektivtrafik här, så den används ju varje
dag i precis, så har vi skolan väldigt nära, det
är ju precis här uppe då, så dit går jag ju då,
men annars så använder jag ju bilen varje dag
till kompisar.

5.1.3 Till vad/varför man kör bil
Svaren på denna fråga är många men fyra övergripande
och gemensamma kategorier går att finna i intervju-
svaren. De båda grupperna kör bil för man anser att det
är det mest praktiska sättet att transportera sig på och
för att transporterar andra än bara sig själv. De kan
också ha andra motiv än rena transportbehov och de
kan ha ett bestämt mål med sin bilkörning.

Under kategorin det mest praktiska sättet fram-
kommer två skäl för att köra bil där det ena är att man
bor på glesbygd och därför har svårt att transportera sig
med kollektivtrafik. Det andra skälet är för att föräldrar
ska slippa att köra dem när de ska ta sig någonstans.

M. Ej ol: Ja, men det kanske är skönt för dom att
slippa köra? Jo, annars var det dom som fick
skjutsa mig över allt så, så då tjänar dom väl på
det istället.

Kategorin transportera andra är uppbyggd av tre
dimensioner, kompisar, föräldrar och syskon. Båda
grupperna säger sig köra kompisar men det är endast i
den olycksfria gruppen som det framkommer att man
ibland kör föräldrar och syskon någonstans.

Under kategorin andra motiv än transport fram-
kommer att man ibland har helt andra motiv för bil-
körning än att bara transportera sig någonstans. Detta
utrycktes i att en person tillhörande den olycksfria
gruppen körde bil för att en förälder tyckte att det var
viktigt att hon borde skaffa sig erfarenhet av bikörning.
Andra körde bil för att bara ”glida runt” eller endast för
nöjes skull och kallade detta för att finåka. De båda
grupperna sa sig också köra bil bara för att de anser att
det är kul att göra det.

Kv. Ol: Ja, kör, nej jag vet inte, ja det är kul att
bara åka runt och titta och bara för att köra bil,
det är kul att köra, det är det. Kör du ofta bara
för att köra? Ja det händer. Det är väl mest för
att det är kul, det är det.

Kv Ej ol: Jag bor i XXXX nu, vi har en mil in till
stan, eller vad man ska säga, så det blir ju ändå
att man behöver. Fast egentligen behöver jag
inte det för vi har tåget och det går ju fortare
och är lättare och så där men det är ganska
skönt. Men pappa tycker att vi ska kör så
mycket som möjligt nu i början, så vi får rutin
på det, så det är därför också.

I resonemanget kring frågan varför man kör bil be-
skrev de båda grupperna ett behov av att ta sig till och/
eller från ett speciellt mål. Under denna kategori gavs
många beskrivningar och skäl. Det berättades att man
körde bil för att ta sig till och från den skola man stude-
rade vid. Man ville ta sig till sin pojk- eller flickvän,
träffa kompisar, utöva  fritidsintressen, utföra olika
nyttobehov som att handla eller ta sig till ett arbete eller
för att ta sig till fest etc. Det kan också konstateras att
svaren från de båda grupperna är lika. Nyansskillnader
i svar finns mellan de två grupperna men de är endast
marginella.

Kv. Ol: Ja. Jag bor ju på landet så jag åker till
skolan, jag går sista året, så jag åker väldigt
mycket bil dit.

Kv. Ol: Dels är det väl ja, träning, det ligger en
bit ifrån, det är liksom en gång i veckan bara.
Är det kortare träning då cyklar man, om det är
uppe på centralt då cyklar jag alltid, ibland tar
jag bilen. Min pappa bor också utanför stan.
Dit kan jag åka buss i och för sig men då tar jag
helst bilen och min pojkvän, då måste man åka
bil sista biten hur som helst, och då känns det
väldigt onödigt att ta bussen, då någon måste
komma och hämta en. Så det blir väl kanske, det
blir inte så mycket, tre till fyra gånger per vecka
bara, om jag inte tar bussen.

M. Ej ol: Ja det är när man hämtar grejer till
när man bygger motorer och sånt, som jag
hämtar det och kör och lämnar det, ja om man
kör till någon fest eller så, det kan hända att
man kör också.
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5.1.4 Vad kan påverka hur man kör bil?
När det under intervjun diskuterades vad som kan på-
verka IP när de kör bil framkom många och innehållsrika
beskrivningar. Omfattningen av svar kan ses i figur 6.
Begreppet bilkörning har i figuren sju kategorier som
byggts upp av 13 dimensioner. De 13 dimensionerna har
byggts upp av 39 kvaliteter.

Kategorin trafikmiljö innehåller två dimensioner,
stad eller landsbygd och vana av trafikmiljö. Att dessa
två dimensioner påverkade bilkörningen framkom
endast i gruppen med olycka. Hur de påverkades av
trafikmiljön berodde på om man hade stor eller liten
vana av en viss trafikmiljö eller om det var stad eller

landsbygd. Hade man stor vana av en trafikmiljö slapp-
nade man av och skälet till detta var att det hittills aldrig
hänt något oförutsett när man vistades där. När man
körde bil i en miljö som man inte var van vid blev man
osäker eftersom man då inte längre kände till hur man
enklast tar sig till olika mål. Man fick då ta hjälp av
stadens skyltning och detta tillsammans med högre
trafikintensitet gjorde att man kände sig pressad.

Kv. Ol. Så det beror mycket på trafikmängden?
Ja det gör det också. Jag är i alla fall mycket
mer uppmärksam om jag kör i x-stad än om jag
kör här, om man kör på landet eller om man kör
här i stan, så det tycker jag nog är skillnad, stan
är mer jobbig att köra i.

Figur 5 Gruppernas svar på intervjufrågan varför man kör bil

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Det mest Glesbygd
praktiska sättet Föräldrar

slipper

Kompisar
Transportera Föräldrar
andra Syskon

Varför kör 
man bil? Andra motiv Kul att 

än transport bara köra
Skaffa sig
erfarenhet
Finåka Inackorderad
Glida

Bio
Fotboll

Till och/eller Video
från speciellt Idrott
mål Golf

Skola Träning
Pojk el. Konsert
flickvän Ridning
Kompisar Innebandy
Fritidsintressen Folkrace
Nytto
Stan Handla
Landet Arbete
Förälder
Fest Blir skjutsad

Kör själv
Skjutsar
andra

Ej olycka Buss
Sällan

Olycka Kör inte

Gemensamt
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Kv. Ol. Man förutser nog att det nog inte skulle
hända så mycket ute på landet, även om det kan
hända kanske nästan mer saker där, när det är
djur inblandade och så där, man tänker nog så
tror jag, jag i alla fall gör det då där att när
man är ute på landet, och man vet vilka vägar
när man möter en personbil vart femte år man

åker ungefär, så då liksom tänker man att det
händer ingenting, sedan kan det ju komma
långtradare och allt möjligt här på vägarna, det
händer ju också, så det är nog det att man på
något sätt förutsätter att det kommer inte att
hända något, för det har aldrig, liksom aldrig
hänt här förut.

Figur 6 Gruppernas svar på intervjufrågan vad som kan påverka hur man kör bil

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Stad el. Trafikintensitet
landsbygd

Aldrig hänt
Trafikmiljö Vana något - slappnar av

av trafikmiljö Osäker

Leker ej längre
Dyrt
Ibland
Kul

Regler Följer regler Sällan
Bil- Väljer tillfälle
körning Planerat

Kontrollerat
På speciell 

Extramotiv Lek plats

Testar Allmänt lugnt
Skonsamt

Reta andra Kör ej om
Som andra
Testar ej gränser
Bilkörning - bara transport

Egen Ej behov - 
prestation prestera Snabbt till mål

Duktig
"Så det flyter"
Försöker köra bra

Vill prestera Försöker köra ifrån
Gillar acc.
Ej mesigt

Ouppmärksamt
Misstag Uppmärksamhet Missar ibland

Känsla - halka Gillar ej halka
Halka

Förhållningssätt Kör ej om - vinter
vid halka Lugnt vid halka

Gillar ej fart
Hastighet Känsla - fart Gillar fart

Ej behov av fart
Förhållningssätt
till hastighet Aldrig för fort

Ej olycka Håller hastighetsgr.
Håller ej hastigh.gr överallt

Olycka Kör fort ibland
Kör sällan fort

Gemensamt Pressar fart



25V T I  R A P P O R T  4 5 8

Under kategorin regler framkommer en dimension
som i figur 6 kallas följer regler. Regler påverkar per-
soner tillhörande den olycksfria gruppen på så sätt att
de använder dem för att kalibrera sitt körsätt mot vad
olika regler säger att de måste göra. Viktigt att notera är
att ingen från de båda grupperna explicit uttalat något
som tyder på att man inte följer trafikreglerna.

Kv. Ej ol. Du sa förut att du tyckte att du var, ja
som en, medelmåttig som chaufför. Om du
försöker beskriva lite bättre, hur tycker du att du
är som chaufför? Jag hetsar inte upp mig i
onödan, det gör jag inte, utan kör liksom lugnt
och så där. Jag tycker att jag kör bra, men jag
tycker att jag hetsar inte, jag kör inte för fort
liksom, man anpassar sig efter, jag följer
reglerna.

Kategorin extramotiv är uppbyggd av tre dimen-
sioner som i figur 6 kallas lek, testar och reta andra. Här
beskrevs hur man testade bilens gränser ibland och att
man retade elever som övningskörde i trafikskola. När
det gäller lek var variationen i svar stor men svaren från
de båda grupperna var ändå likartade. Vissa sa att man
inte lekte längre medan andra sa att man lekte ibland.
Flera berättade att man lekte med bilen men att man
planerade leken genom att välja tillfälle och plats.

M. Ol. Så är det ju med alla, nog provar man
ibland och, men alltså det är ju ekonomin som
styr mycket, det är dyrt. Ja, det där, att man
provar, jag menar, det växer man aldrig ifrån.

M. Ej ol. Ja jag tror det också, för att det är
ingen tradition bara att, det är ju så på den här
skolan när jag inte träffar, kommer hem så
jätteofta, blir det att man, när man kommer hem
då verkligen ska det köras och då kanske det
blir lite trafikfarliga situationer, men jag har
liksom kommit över den tiden så att jag, jag
tycker det är kul att köra bil, men inte den här.

M. Ej ol. Man busar någon gång så här när det
är alltså, men det är ju inte typ inne i stan och
sånt där, där håller man sig, utan det är ju när
man verkligen vet att här är det lugnt eller efter
någon gammal grusväg uppe i skogen och så
där, annars kör man, om man får säga, kör man
väl något så där lugnt i alla fall, när det är
trafik omkring, då försöker man i alla fall.

När de som intervjuades berättade om hur de körde
bil märktes att ett flertal från gruppen med olycka och
ett fåtal från gruppen utan olycka sa sig köra bil på ett
sätt som visade på en vilja att hela tiden prestera något.
En kategori som i figur 6 benämns egen prestation finns
därför med. Under denna kategori kunde två dimen-
sioner märkas som var varandras motsatser. I båda grup-
perna fanns personer som ville prestera något när de kör
bil. Exempel på kvaliteter tillhörande denna kategori är
duktig, så det flyter, ej mesigt etc. Det motsatta synsättet
dvs. att man inte hade något prestationsbehov när man
kör bil framkom också. I denna dimension återfinns

intervjusvar endast från den olycksfria gruppen. Som
exempel på kvaliteter tillhörande denna dimension kan
nämnas att man anser att man kör allmänt lugnt, skon-
samt, testar ej gränser etc.

M. Ej ol. Kör fort alltså, jag kör ju, jag kör inte
60 på en 70 väg egentligen utan jag kör egent-
ligen ganska hårt. Det gör du? Fast jag kör inte
liksom i stadstrafik, kör jag inte sån där, som
ska va först iväg på grönt ljus. Du säger hårt,
det är så svårt för mig att förstå, jättehårt det kan
vara? Det är väl lite, ja lite halv nonchalant
körande, liksom man kryper inte fram, kanske
inte har liksom full koll hur man kör, som man
borde ha. Om man säger 70 väg och hårt då vad
är det? 120 eller? Nej det är 70 för mig, men en
70 väg har svängar. Ja OK. Så kanske man
borde sänka ner lite hastigheten, sänka ner till 60
eller 65, utan det är det att du släpper inte av så
mycket på gasen på en svängig väg? Jag måste
ju variera gasen ibland, det kan ju gå från 65
till 75 så att säga så jag varierar däremellan
istället för 60 – 70. Men just hårt eller att det
svänger mycket eller? Nej det försöker jag nog
undvika, utan det är bara det att jag vill komma
så fort fram till målet som möjligt, på ett bra
sätt.

M. Ej ol. Jag betalar ju inte soppan och sånt
där själv eller någonting, men jag tycker inte
som sagt var, farten har inte något med det att
göra, man tar sig bara dit man ska, man kan
frakta arslet dit man ska så. Det är det som är
det viktiga för dig alltså? Ja, att kunna ta sig
någonstans, kunna vrida på värmen och fisa ett
tag.

Under intervjun berättades från personer ur olycks-
gruppen om händelser som tydde på att man ibland
gjorde misstag när man körde bil och att misstagen,
enligt dem, berodde på för låg uppmärksamhet. En kate-
gori kallad misstag finns därför i figur 6. Kategorin miss-
tag består av dimensionen uppmärksamhet och två
kvaliteter kallade ouppmärksamhet och missar ibland.

Kv. Ol. Ja det är väl både och, det händer väl
kanske att man kommer på sig själv, ja att det
går för snabbt in i kurvan, så man märker att,
Ja det här var nog mitt fel, utan jag skulle ha
tagit det lite lugnare då.

Under kategorin halka framkommer två dimen-
sioner, känsla – halka och förhållningssätt vid halka där
känsla härrör från svar från gruppen utan olycka och
förhållningssätt vid halka från båda grupperna. Dimen-
sionen känsla innehåller en kvalitet som tyder på att man
ej gillar att köra bil när det är halt. Dimensionen för-
hållningssätt vid halka innehåller två kvaliteter, kör ej
om under vintertid och lugnt vid halka. Svaren som de
båda kvaliteterna tagits fram ifrån tyder på att man är
medveten om att halka innebär en viss risk och att man
därför tar det försiktigare när halka förekommer. Vissa
skillnader finns mellan de båda grupperna men de är
endast marginella.
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Kv. Ej ol. Jag kör inte om så ofta. Inte nu på
vintern heller när det är snösträngar i mitten.
Tycker du inte om det? Nej. Nej, det kan vara
lite otäckt när man går ut där över snösträng-
arna och så. Tror du att du kör mindre när det är
halt? Nej, jag håller mig bakom de andra i
stället.

Under intervjun framkom från de båda grupperna
olika känslor och tankar gentemot hastighet. Hastighet
är därför en egen kategori som består av två dimensioner
kallade känsla för fart och förhållningssätt till hastighet.
Dimensionen känsla för fart består av tre kvaliteter,
gillar ej fart, gillar fart och ej behov av fart. Personer
från de båda grupperna ansåg att de inte tyckte om fart
medan en person från gruppen med olycka sa sig tycka
om fart och en person från gruppen utan olycka sa sig
inte ha något behov av att köra fort.

Kv. Ej ol. Jag har liksom inte känt något än,
alltså något behov direkt att köra fortare än vad
man behöver, så jag brukar inte göra det. Jag
brukar inte köra särskilt tufft heller. Jag brukar
stanna fortfarande, det retar mina föräldrar sig
på, jag stannar fortfarande för folk på över-
gångsställen och sånt. Mamma säger, det
behöver du inte nu när du har fått ditt körkort
och så.

Kv. Ol. Ja då, jag gillar när det är fart, det kan
jag erkänna, jag tycker det är kul och alla
tycker att jag ska bli rallyförare. Nej men jag
tycker det är kul när det är drag i bilarna, det
tycker jag är kul.

Kv. Ol. Jag kör inte fort i alla fall, det vet jag.
Nu försöker jag nog att ta det ganska lugnt.
Hastigheter tycker jag inte om i alla fall.

Dimensionen förhållningsätt till hastighet består av
sex kvaliteter där personer från de båda grupperna finns
med. Kvaliteterna under denna dimension är många och
ibland varandras motsatser. Exempel på sådana kvali-
teter är att man aldrig kör för fort, kör fort ibland,
pressar fart, håller hastighetsgränserna. Dessa kvali-
teter visar på hur många olika uppfattningar det finns om
hastighet i materialet. Att notera här är att på kvali-
tetsnivå återfinns de flesta svaren från gruppen med
olycka. Det tycks därför som om denna grupp har ett
annorlunda förhållande till hastighet än vad gruppen
utan olycka har.

Kv. Ol. Nej, det är det jag menar, då kör jag ju
ändå, Ja runt det som är lagligt då, men jag
menar om det är 90 så ligger jag i 90 och inte i
110 som många andra gör då, eller liksom att
jag är hårdare på att hålla dom reglerna då, så
att det inte går för fort.

M. Ol. Nej, det är klart att man har kört lite för
fort ibland, det har man ju gjort. Vi hade en
hyrbil i somras och voltade med den, och då
gick det ju lite för fort.

M. Ol. När man pratar om hastigheten här uppe
då, när ni är ute och kör ni grabbar, kanske som
tjej också, när man är ute och provar på som-
maren, på raksträckan, vad är det för hastigheter
då? Jo du, det finns ju olika. Jo, vissa dom sitter
och pratar om sina nya bilar som dom har fått
upp i bra hastigheter, bra högt över 200 och
andra sitter och säger dom pressar upp till 130,
140, 150 eller så mycket det går.

5.1.5 Hur är IP som förare?
Under intervjun diskuterades hur man var som bilförare.
Svaren kan delas in i tre övergripande svarskategorier,
körstil, sinnesstämning och reflektion. Kategorin körstil
består av fyra dimensioner som visar hur de båda grup-
perna kör bil och de kallas stress, hänsyn, förhållnings-
sätt i trafiken och tempo. Dimensionen stress består av
två kvaliteter innehållande intervjusvar från personer ur
gruppen utan olycka. Dessa kvaliteter tyder på att vissa
ibland blir stressade och att andra anser det motsatta
dvs. att de ej blir stressade när de kör bil. Från samma
grupp kommer också dimensionen hänsyn och dess
kvalitet hänsynsfull mot andra.

M. Ej Ol. Nej, jag brukar inte bli stressad, men
som igår var jag i Göteborg och körde och jag
har bara varit i Stockholm två timmar men
Göteborg är lite speciellt, då blir jag lite
stressad av all annan trafik, man var vänsterfil
och såg en pil i filen att man skulle svänga
vänster så kom man ut i gatan då var det
enkelriktat när man kom fram där, och lite panik
där.

M. Ej ol. Ja, jag skulle säga att kärlek, det
liksom är i trafiken, liksom i stan då måste man
ta mer hänsyn till dom andra, känns det som,
men är jag ensam på landsbygden då är det
bara jag. Kanske är det bara jag som tar skada
om det naturligtvis inte är någon annan som
sitter i bilen, det är ju, så det är mer till hänsyn
till de andra som är den största anledningen till
att bete sig bra.
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Dimensionen förhållningssätt i trafiken består av
kvaliteterna behärskad, mjuk, bestämd och hispig. Dessa
kvaliteter visar hur man själv anser sig vara som förare
och hur man anser att man förhåller sig mot omgivande
trafik och andra trafikanter. Svaren tyder på att varia-
tionen är stor då de går från att man anser sig vara
behärskad till att vara hispig och att vissa säger sig vara
mjuka medan andra anser sig bestämda när de kör bil.
En annan dimension under kategorin körstil är tempo,
dvs. vilket tempo man anser sig hålla när man kör bil.
Tempo innehåller kvaliteterna lugnt, försiktigt, tålmodigt
och konstant. De två dimensionerna innehåller svar från
båda grupperna.

Kv. Ol. Mesigt för mig är folk som, ja man
måste köra på, man behöver inte köra fort, man
måste köra på, man måste kunna regler, allting
måste liksom gå slag i slag, du måste köra
bestämt.

Kv. Ej ol. Nej inte hårt och tufft tycker jag, nej,
ganska normalt eller vad man ska säga, ingen

vettvilling i alla fall. Tar det ganska lugnt, jag
är väl ganska försiktig och ibland får man höra
att man kanske är lite för feg. Vilka är det som
säger det? Pappa, men där skulle du kunna
köra, liksom så här att man vågar inte, om man
kanske står i en korsning och så där. Du väntar
hellre? Ja precis.

Kategorin sinnesstämning är uppbyggd av dimen-
sionerna ilska och irritation och endast av svar från
gruppen med olycka. Vad som menas med ilska framgår
av dess kvalitet dvs. att vissa av de som intervjuats säger
att de blir förbannade ibland när de kör bil, att detta
påverkar deras humör och därmed deras sätt att köra bil.
Med dimensionen irritation menas att vissa säger att de
blir irriterade ibland när de kör bil och att detta påverkar
dem att köra bil på ett sätt som de annars inte skulle ha
gjort och då på ett sätt som man själv vet inte är det
säkraste. En motsats finns i svaret till denna fråga då det
även finns de som säger att de ej blir irriterade när de
kör bil och de anser att detta hjälper dem att aldrig köra
bil på ett annat sätt än vad de normalt brukar göra.

Figur 7 IP:s beskrivning av hur man är som förare

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Ej stressad
Stress Stressad

ibland

Hänsyn Hänsynsfull
Körstil

Behärskad
Förhållnings- Mjuk
sätt i trafiken Bestämd

Hispig

Tempo Lugnt
Försiktigt

IP som Tålmodigt
förare Konstant

Sinnes- Ilska Förbannad
stämning ibland

Irritation
Ej irriterad
Lätt irriterad

Sin egen förarroll Egen gräns
Reflektion Ansvar

Eget beteende
Försiktighet

Sin omgivning Vara förberedd
Ej olycka

Regler
Olycka Risker

Gemensamt
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M. Ej ol. Det är nog mer, säkert tror jag inte
finns någon kanske men osäkert det skulle vara
om jag skulle bli irriterad på förarna före
kanske, det händer ju att det finns någon som
man tycker har gjort något helt konstigt och då
kanske man blir irriterad och gör, kör om eller
vad som helst.

Kv. Ol. Mellanting, är det liksom, upp och ner,
ibland lugn och ibland irriterad eller halv-
irriterad jämt eller? Irriterad är jag inte, för det
har jag insett, det är inte så lönt, men jag kör
inte speciellt mesigt heller, jag är väl ganska
jämn, ja det är svårt att förklara hur man kör,
jag gör aldrig något dumt i alla fall, i ilska.

I resonemanget kring hur man kör bil märktes att
personer från de båda grupperna reflekterade över sin
roll som förare och hur andra förare betedde sig i tra-
fiken. Kategorin reflektion bildades därför. Reflektion
består av två dimensioner, sin egen förarroll och om
andra. Dimensionen sin egen förarroll innehåller fem
kvaliteter som tillsammans förklarar hur personer från
de båda grupperna svarat när de diskuterade sin egen
förarroll. Svaren till en kvalitet, egen gräns visar på att
båda grupperna har en väl definierad gräns för vad man
kan tänkas göra när man kör bil. Svaren visar också på
att de gränser man beskriver ligger på olika nivåer. Inom
gruppen utan olycka är den nivå man inte överskrider
lika med trafikreglerna och för personer ur gruppen med
olycka är nivån där körkortet dras vid olika trafik-
förseelser.

Kv. Ej ol. Nej jag är inte så tuff. Jag tänker
alltid efteråt, Oh där skulle jag ha tutat och där
skulle jag gjort så, jag gör aldrig det. Jag är
ganska, eller jag är jätte noga med gränserna
och regler. Jag är så himla rädd för att bli av
med det nu, eller man är ju det, det hade varit
hemskt, körkortet är jätteviktigt för mig.

M. Ol. Jag har ofta mina egna gränser och så
vidare, aldrig mer än 30 för fort, eller så att
kortet tas.

Kvaliteterna ansvar, eget beteende, försiktighet och
vara förberedd härrör från personer ur båda grupperna.
Svaren i dessa fyra kvaliteter tyder på att man reflekterar
över sitt sätt att köra bil på ett sätt som visar att man är
riskmedveten, försöker ta sitt ansvar för att inget oförut-
sett ska hända och att man är väl medvetna om att man
inte alltid kan förutsäga vad som händer i den trafikmiljö
man vistas i.

M. Ej ol. Ja en byväg kan man bara åka 40 på
fast det är 50 och så där, den är mindre, det
beror på vad det är. Så kanske man ser lite
snällare på det när är ja större väg då. Vad är
det som får dig att tänka så här? Ja antagligen
är det väl barn som leker och alla andra och så

är, det är väldigt många skymda korsningar är
det och oftast så är det ju så här fast man själv
kör på en större väg så är det ju ändå inte
huvudled utan det är högerregeln i alla
korsningar, ja det beter sig ganska konstigt ut
ibland, men det är så.

Dimensionen sin omgivning består av två kvaliteter,
regler och risker. Vilka regler som gäller och hur man
ska anpassa sig till de informella reglerna i trafiken är
något som det funderas mycket på inom båda grupperna.
Detsamma gäller för hur andra kör bil och man anser att
vissa beter sig på ett sätt som man själv anser vara fel.

Kv. Ol. Ibland kan man bli lite osäker om man
är i en korsning t.ex. och så vet man att det är
jag som har företräde, men personen i fråga kör
i alla fall fram och då kan man fundera på,
jaha, gjorde jag något fel i alla fall nu, eller så
där va, men annars så kan jag nog inte direkt
säga. Det är lite olika på situation så där, det
beror liksom på var man hamnar och var man
är. Men visst ibland kan jag vara så där med,
att man liksom funderar på vad jag gjorde för
fel, om jag missade någon skylt eller om jag
liksom missat nåt annat.

Kv. Ej ol. Jag kan bli lite, alltså jag blir arg på
bilister som är vårdslösa när dom kör och då
skulle jag vilja tuta. En gång så körde jag,
också stannade jag för en som skulle gå över ett
övergångsställe, och den här killen då bakom
mig han kör om mig alltså jag stod precis vid
övergångsstället och tutade på mig, och jag
blev så förbannad, jag bara herre gud, jag blir
så arg, när dom inte tänker. Ja idioter va? Ja
verkligen. Tänk om en barnvagn. Ja precis.
Dom ser ju för mig så att, då kan jag bli
jättearg, och det är såna situationer som jag
bara Men du gör inget speciellt då utan du bara?
Nej jag bara skriker lite...

5.1.6 Vad kan påverka IP:s beteende som
förare?

På frågan om vad som kan påverka IP:s bilkörning fram-
kom många svar som kunde delas in i sex kategorier, 25
dimensioner och åtta kvaliteter. I fyra av kategorierna
finns det svar från båda grupperna och dessutom svar
från många personer. Detta gäller kategorierna övrigt,
sanktioner, trafiksituationer och olika personer. I de två
övriga kategorierna, tid på dygnet och omsorg var det
endast ett fåtal personer som berättade att detta påver-
kade dem när de kör bil. Under kategorin övrigt finns
många dimensioner som har hamnat där därför att de var
svåra att placera in under en mer preciserad kategori.
Dessa dimensioner är musik, själv i bilen, tidigare trafik-
olyckor inom familjen, årstid, kör lastbil, väderlek och
lånar annans bil.
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Att musik påverkar hur man kör bil framkommer
från båda grupperna. Det som musiken påverkar är fram-
för allt hastigheten och med bra musik på i bilen kör man
lite fortare än vad man annars skulle ha gjort.

M. Ej ol. Du sa att du körde lugnt eller? Ja
oftast men så klart det är ju inte alltid man gör
det. Lite god musik eller så där, då kan det bli
lite, oftast tänker man inte på det, men det blir
lite fortare.

Tre andra dimensioner under kategorin övrigt är själv
i bilen, tidigare olyckor i familjen och årstid. I dessa tre
dimensioner återfinns endast svar från den olycksfria
gruppen. En person anser att om han är själv i bilen kör
han fortare eftersom han då inte har ansvar för någon
passagerare utan bara behöver ta ansvar för sig själv och
sin egen säkerhet. När han har passagerare kör han enligt
sig själv bra och med större ansvar.

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Musik Högre fart
Själv i bilen Fortare
Trafikolyckor i Vet att olyckor 
familjen kan ske

Övrigt Årstid Halka
Kör lastbil Lägre tempo
Väderlek Fint väder - inget
Annans bil kan hända

Försiktigt - 
Prövotid ej köra sönder

Sanktioner Böter
Rädd om kk

Vad på- Fordon nära Obehagligt
verkar? bakom

Långsam Stressande
bil framför
Fordon med Vill köra om

Trafiksituationer släp
Komplicerad Stress
situation
Högerregel När gälla?
Trafikmängd Lite bilar - hög fart
Långsam bilkö Frustration

Tid på dygnet Gillar ej 
mörker

Omsorg Risken att Igenkänd
skada andra

Påverkar ej
Olika Ej kända Lugnare
personer Höjer musik

Långsammare
Kompisar Fortare

Ouppmärksamt

Föräldrar Förebild

Andra bilister Vansinnig

Ej olycka "Idioter" Förbannad

Olycka Syskon Syster

Gemensamt

Figur 8 Vad påverkar IP:s bilkörning
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Kv. Ej ol. Nämen det här med att köra fort, har
jag någon i bilen så kör jag alltid jättebra,
lagligt så då tycker jag att jag har ansvar för
den också, men kör jag själv så blir det ofta lite
fortare i alla fall, det blir liksom. När du säger
för fort vad är det då? Det är kanske 10 km för
fort.

Tidigare olyckor i familjen påverkar också hur man
kör bil. Detta eftersom man nu fått insikt om det kan
hända olyckor i trafiken och att man därför tänker extra
mycket på det när man själv är ute och kör.

Kv. Ej ol. För om jag inte hade vetat om att det
kan hända olyckor, då hade man väl tänkt ändå
mer som det händer inte mig liksom. Men nu vet
jag ändå att, ja, pappa har varit med om en
frontalkrock och han har blivit påkörd tre
gånger det senaste året liksom och det har varit
jättemycket, så då tycker jag att man tänker lite
extra, speciellt när det är mörkt och så då
tycker jag det är obehagligt att köra, ganska
mycket.

Tre dimensioner under kategorin övrigt är upp-
byggda av svar endast från personer ur gruppen med
olycka. Det gäller kört lastbil, väderlek, och annans bil
som påverkar bilkörningen. Att lära sig köra lastbil anser
en person ha påverkat honom att köra bil långsammare
än vad han annars skulle ha gjort. Han anser att den
hastighet han har när han kör lastbil även följer med
honom när han kör bil.

M. Ol. Jo, så det har man ju också märkt då
från den här linjen man går. För där är det 80
som gäller, något fortare kan man ju inte köra
med lastbil, så det blir som om man blir lite
lugnare när man sätter sig i bilen då.

En person anser att bra väder tillsammans med fin
väg och bra musik påverkar honom att köra fortare efter-
som han då upplever ett lyckorus och en känsla av att
inget kan hända honom just då.

M. Ol. Det var mycket, det var typ, härligt
väder eller så liksom allting var bra, det var en
fin väg och det var en underbar sol och kanske
en härlig låt på radion och sånt, och då kunde
man tänka att ingenting kan hända mig, motor-
vägen är rak, den är så bred, det är så fint va,
ingenting händer, man kan köra på ordentligt,
då sådana saker.

Om man har lånat någons bil är det en orsak till att
köra på ett annorlunda sätt än vad man skulle ha gjort
med egen bil. Framför allt påpekas vikten av att inte köra
sönder något eftersom man då inte längre får låna bilen.
Även bränsleekonomi är ett viktigt skäl och att köra
mjukt premieras därför ur ett ekonomiskt perspektiv.

M. Ol. Det är väl mest för att bilen ska hålla
ihop så jag får låna den mycket, om jag körde
den som en buse skulle jag inte få låna bilen,
och så att den drar mindre soppa också om man
nu kör mjukt och så, för jag pröjsar soppa själv
ibland också. Så att du, skulle du köra på annat
sätt om det vore din egen bil? Ja det tror jag,
absolut. Då skulle man väl axxa ganska mycket.

I figur 8 finns också en kategori som kallas sank-
tioner. Under denna kategori finns tre dimensioner,
prövotid, böter och rädd om körkortet. Prövotid påver-
kar hur personer från båda grupperna kör genom att de
inser att de kan förlora körkortet om de kör för fort. De
två andra dimensionerna, böter och rädd om körkortet
härrör från svar av personer ur gruppen utan olycka. De
anser att risken att få böta och att rädslan för att bli av
med körkortet påverkar dem att bete sig på ett sätt som
de annars inte skulle ha gjort.

M. Ej ol. Jo om man tänker när man kommer
dit på motorvägen, man ska till skolan t.ex., då
kanske liksom, jag kanske åka lite fortare men
åker man dit då är det ju en jävla summa man
får betala , då är ju ändå prövotiden kvar och
det har man ju lite i baktanken också, att det
kan hända.

Olika trafiksituationer påverkar båda gruppernas bil-
körning och därför finns en kategori med samma namn
med i figuren. Under denna kategori finns sju dimen-
sioner och två av dessa är gemensamma för de båda
grupperna. Dessa kallas fordon nära bakom och lång-
sam bil framför. Dessa två dimensioner påverkar bilkör-
ningen på så sätt att ett fordon nära bakom upplevs obe-
hagligt och stressande och att ha en långsam bil framför
anses som stressande. Båda dessa störande moment kan
göra att man kör bilen fortare och hetsigare än vad man
annars skulle ha gjort.

Kv. Ej ol. Som så där när du blir stressad det är
alltså när du är försenad. Blir du stressad i
trafiken någon gång? Ja om det kommer någon
och kör så där jättenära bakom mig, det tycker
jag är obehagligt, för då känns det som, varför
kan inte du hålla avstånd. Tänk om det händer
något, då är det jag som råkar illa ut kanske,
för att du krockar med mig. Då kan man bli
förbannad, så ska man åka ifrån den personen,
det går ju inte eller så ska man låta den släppa
förbi. När det är jättelånga bilköer, det tycker
jag det är jobbigt, för då kör alla så himla nära
varandra, om man då släpper avståndet till den
bilen framför, då är det alltid någon annan som
smiter in liksom framför, så man får liksom
aldrig köra bra då på något sätt. Att då ska man
ligga och nosa den andre i baken, det tycker jag
är kämpigt. Det kan man bli stressad på både
dom framför och bakom. Det är stressigt på
sådana här som åker omkring i 70 km med
något sådant där stort släp och sedan har
världens kö bakom, då tycker man dom skulle
kunna stanna på en parkeringsplats och släppa
förbi allihopa. Det kan jag bli stressad på
också.

M. Ol. Ja, om man har t.ex. en buss som ligger
i baken på en då är det lätt att man trampar ner
på gasen och vill komma ifrån, man ser i
backspegeln ja då ser man två lyktor i stort sett,
då är det lätt att man trampar på gasen och
drar iväg. Det gäller om det är något större
fordon? Ja ibland vanliga fordon också, man
blir liksom stressad om dom ligger i baken, då
tycker jag man vill ifrån lite grand så tänker
man inte på hur fort man kör.
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Fyra av dimensionerna under kategorin trafik-
situationer är gemensamma för gruppen utan olycka. I
dessa fyra dimensioner ingår fordon med släp, kompli-
cerad situation, högerregel och trafikmängd. Fordon
med släp påverkar i den mån att man säger sig vilja köra
om dem då de oftast kör långsammare än övrig trafik och
bildar en kö som kan kännas stressande att ligga i. De
komplicerade situationer man upplever som stressande
är för en erfaren bilförare troligtvis relativt enkla att
hantera då stressen brukar försvinna i takt med ökad
erfarenhet och rutin. Exempel på komplicerade situa-
tioner som man anser stressar och därmed påverkar bil-
körningen kan vara fickparkering, en speciell korsning
eller att ej veta vägen dit man ska och då tvingas
använda den skyltning som finns. Man försöker också
undvika att hamna i de situationer där man vet att man
blir stressad men ibland tvingas man ändå in i situationer
man vill undvika och det känns oroande.

Kv. Ej ol. Nej, det är vissa komplicerade
korsningar och så, då måste man ju tänka lite
liksom. Man har ju gjort sådana där galna
grejer, vad heter det, som när man provkörde
liksom när man tränade och körde på bilskolan
som man gjort vissa galna grejer i vissa kors-
ningar. När man kommer till den korsningen så
tänker man på det där och då skärper man sig
lite extra. Så det är liksom uppmärksamhet och
sånt där, tvingas slå till med bromsarna. Ja och
så är det vissa regler och sånt där, ja precis.
Annars är det ju såna här grejer som, jag har
aldrig fickparkerat i hela mitt liv, nej det kan
jag inte, det undviker jag väldigt mycket. Och
en sån där start i backe det är en sådan där
skräck från början, som sitter i fortfarande
fastän jag klarar ju av det, men jag undviker
det. Ingenting som du försöker träna på? Nej,
det är ju så att jag har start i backe varje gång
jag ska ner i garaget, så då tvingas jag till det.
Fickparkering? Det undviker jag, ja i och för
sig. Åk ut en kväll på en parkering Vi pratade
om det i går, nej det blir inte av, man klarar sig
rätt bra ändå.

En person i den olycksfria gruppen anser att det är
svårt att veta när högerregeln ska gälla. Han vet hur man
ska nyttja högerregeln formellt men har svårt att förstå
andra bilisters informella tolkning av regeln. Detta
tycker han komplicerar hur han ska bete sig när han
kommer till en korsning och detta påverkar honom i
hans bilkörning.

M. Ej ol. Du känner dig alltså orolig där när ni
möts, stannar han eller stannar han inte? Ja just
det och om man åker med många andra, så
struntar dom helt i den där kanske, medan jag i
alla fall försöker sakta in lite, men frågan är om
det räcker, det är ju svårt att veta, hur man ska
köra. Men ändå så kanske alla stannar ändå
men det kan vara svårt att veta.

Under intervjuerna framkommer två ytterligare
dimensioner under kategorin trafiksituationer som enligt

personer från de två grupperna påverkar hur de kör. En
person från den olycksfria gruppen anser att lite trafik
på vägen kan påverka honom att köra fortare och en
person ur den olycksdrabbade gruppen anser att ligga i
en långsam bilkö på en väg där man normalt får köra
fortare gör att han kör om bilarna i kön. Något som han
troligtvis inte skulle ha gjort om bilarna i kön hållit
hastighetsbegränsningen.

M. Ej Ol. Ja, då kommer vi in på min nästa fråga
då ganska elegant då. Varför beter du dig på det
sätt du gör, finns det något skäl? Ja det vet jag
inte riktig. Jag försöker väl. Är det mycket trafik
omkring och så, så kör man inte för fort eller så
kanske. Är det ingen trafik på motorvägen så
kan det mycket väl gå lite fortare. Lite fortare?
Ja lite fortare kanske 130, 140 kanske.

M. Ol. Det beror ju på, vad det är för bilkö.
T.ex. ibland då kommer man efter E14 här och
så är det ju 110 och så ligger bilarna och kör i
70, då blir man ju lite trött, så har man bråttom.
Visst kan det blir, då kör man ju oftast om.
Annars är det väl inga problem och ligga i en
bilkö.

Efter kategorin trafiksituationer i figur 8 kommer två
kategorier, tid på dygnet och omsorg. Dessa två kate-
gorier har tillkommit utifrån svar från båda grupperna.
En person från gruppen med olycka tycker inte om att
köra bil i mörker eftersom hon då tycker att det är svårt
att hålla kontroll på vad som finns vid sidan av vägen.
Personen från gruppen utan olycka anser att hon kör
lugnt eftersom hon är medveten om att hon kan skada
någon annan än sig själv när hon är ute och kör bil.

Kv. Ol. Nja jag tycker väl inte så där jätte-
mycket om att köra sent, därför brukar för det
mesta se till att jag har någon annan som kör,
till fester, och mörker är svårt, ja lite svårare att
se och upptäcka saker som kommer från skogen
och vad som helst.

Kv. Ej ol. Så du håller dig lugn. Ja det gör jag
konstant, fast då är det kanske mest att man vet
att man kan åka fast i en någon situation, men
när det är en fin väg och man är ensam och
man inte kan skada några andra så kanske man
vill köra lite fortare men det gör jag inte, det
här med djur och andra personer. Det är ju
främst andra man tänker på.

Under intervjun framkom också att en mängd olika
personer kunde påverka IP:s sätt att köra bil och därför
finns en kategori kallad olika personer i figur 8. När det
gäller vilka de olika personerna var gavs en mångfald av
exempel och de bildar kategorins dimensioner. De olika
dimensionerna är personer man inte känner men som
man vet känner igen en själv, kompisar, föräldrar, andra
bilister, de man ansåg vara rena idioter på vägarna och
syskon. Av de olika personerna påverkades man på olika
sätt. T.ex. berättades från gruppen utan olycka att rädslan
över att någon man själv inte kände skulle känna igen
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när man körde bil på ett sätt som kunde få omgivningen
att uppmärksamma ens bilkörning gjorde att man sänkte
farten vid vissa platser t.ex. där man visste att det var
gott om barn.

Kv. Ej ol. Jag är nog bara sån att, vi skiljer oss,
jag växte upp på landet, alltså jag måste säga
att det skiljer sig jätte mycket från stadsfolk och
oss där ute då, och vi är ju ett gäng i min ålder.
Och om man hör hur vi pratar när vi kör och
sen hur vi kör och jämför med dom som bor i
stan, så är det jätte stor skillnad. Men det är väl
mer kanske att man är närmre varandra här ute
så man tänker nog mer så att, kör man genom
en by så vet man om att här är det barn och att
alla vet vem man är, så då saktar man liksom
ner.

Att kompisar påverkade ens sätt att köra bil berät-
tades från båda grupperna. Man berättade här att kompi-
sar i bilen kunde ha en lugnande effekt, att de körde
långsammare med kompisar i bilen och att man höjer
musiken i bilen när kompisar är med och att det kunde
störa bilkörningen. Det fanns också de som ansåg att
man inte blev påverkad av att ha kompisar i bilen.

M. Ol. Nej, jag har en massa äldre kompisar
som har haft körkort i flera år före mig så jag
har liksom, bevis för att jag inte måste visa hur
duktig jag är. Så du kör fortare generellt sätt om
du kör själv? Ja.

Även om det var flera från båda grupperna som
berättade att man kör långsammare med kompisar i bilen
fanns det även personer från den olycksfria gruppen som
berättade att de kunde falla för grupptryck och då köra
fortare eller på ett sätt som de annars inte skulle ha gjort.

M. Ej ol. Ja, i vissa situationer finns det väl det.
Ibland så faller man ju för grupptrycket och
kanske kör lite fortare som man ibland kanske
inte skulle vilja göra kanske. Man gör någon
liten idiotisk grej för man tycker det är lite
häftigt nästan, men som man kommer på att så
där gör jag nog inte igen.

En annan person från samma grupp berättade att han
aldrig föll för grupptryck. Däremot kunde han bli något
mer ouppmärksam med kompisar i bilen och det kunde
ta sig uttryck i att han gjorde enklare misstag under kör-
ning.

M. Ej ol. När du har kompisar i bilen eller? Ja
när man kör själv är det liksom lugnt men inte
kör jag det så att dom är med egentligen utan
det är ju bara en fix idé man har. Jag brukar
inte falla för grupptryck, jag brukar bara säga,
du här är det jag som kör. Ja, men det är väl det
att har man kompisar i bilen så kör man lite
annorlunda det är också normalt. Ja man sitter
och pratar och OJ jävlar det missade jag.

Personer från gruppen utan olycka ansåg att deras
föräldrar påverkade dem när de körde bil även om de
inte var med i bilen. Detta framförallt pga. av att de varit
IP:s förebild i många år. Vissa av föräldrarna påverkade

IP som omvända förebilder eftersom de ansågs köra bil
dåligt och att man därför inte vill köra bil som dem.
Syskon kunde också vara en förebild. En person ur
gruppen utan olycka ansåg att han påverkats i sin bil-
körning av att hans syster kör bil på ett lugnt sätt.

Kv. Ej ol. Det är förebilden, föräldrarna, det är
ju dom man har åkt med mest, men det tror jag
även liksom avskräckande exempel som jag har
åkt med vissa kompisars pappor som kör som
galningar, då blir man ju livrädd när man sitter
där, så det är ju väldigt mycket sådant som
påverkar en.

Kv. Ej ol. Ja det kanske påverkar, jag har ju en
storasyster, hon har ju körkort och tjejer kör ju
oftast lugnt och så där, så har man övningskört,
så är man lugnt med också. Det kanske har
spelat in lite grand.

När andra bilister beter sig på ett sätt som upplevs
störande kan det påverka ens körbeteende. En person
från gruppen med olycka berättade att han kunde bli
upprörd på andra bilister och att han då tog ut sin ilska
i bilkörningen.

M. Ej ol. Det händer att man blir, någon gång
blir man väl riktigt förbannad på andra bilister
och då blir man ju lite upphetsad och så där
och då tänker man inte riktigt på hur det går
men. Kan du beskriva något sådant förlopp? Ja,
någon som gör någon, tokig utkörning mitt
framför mig själv t.ex. så blir man alldeles
vansinnig, man tänker väl inte alltid på hur man
kör, då får man lugna ner sig lite.

5.1.7 Eget beteende, i harmoni eller disharmoni?
Under denna intervjufråga framkom att vissa ibland
körde bil på ett sätt som man, av olika skäl och i olika
grad, inte ville göra och att andra körde bil på ett sätt
som harmonierade hur man ville köra bil. Tre kategorier
finns därför med i figur 9. Två av kategorierna innehåller
svar från båda grupperna och de kallas i figuren för
beteende – specifikt och beteende – generellt. Med
specifikt beteende menas att de personer som intervju-
ades berättade om en väl specificerad situation eller
miljö där de var i harmoni eller disharmoni med hur de
betedde sig. Med generellt beteende menas att man är i
harmoni eller disharmoni med sitt sätt att köra bil på ett
övergripande sätt som inte är knutet till någon speciell
situation.

De dimensioner som framkom under kategorin bete-
ende – specifikt var hastighet, trafikmiljö, uppmärksam-
het, snabbtänkthet och regler. När det gäller dimen-
sionen hastighet framkom från gruppen med olycka att
vissa ville köra fortare än vad som är tillåtet, andra ville
köra långsammare än vad de normalt gjorde och några
tyckte att de hastigheter som gällde på de vägar de körde
var lagom och att de inte kände något behov av att köra
fortare.
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M. Ol. Man ligger på motorvägen och då ligger
man i 130 i stället för 110 och det är bara
raksträcka. Du skulle vilja kunna köra fortare
då? Ja, ja ligga på 30-strecket över. Varför det?
Det är bara att alla kör fortare, man ligger som
en propp om man kör sakta.

Kv. Ol. Finns det någon skillnad på hur du beter
dig och hur du skulle vilja bete dig? Ja, det är
som sagt var stilen eller man, ibland kan det ju
bli så här, Oj du ligger ju väldigt fort, men
annars. Det kan ju vara efter när man tänker så
att oh så kanske jag inte skulle ha gjort, jag
skulle ha gjort så, men annars tror jag inte man
tänker så mycket på det. Det är mest hastig-
heten. Det finns inga andra speciella situationer?
Nej, det tror jag inte.

Vid ovan trafikmiljö och vid vissa specifika situa-
tioner framkom från personer ur gruppen med olycka att
man ibland skulle vilja bete sig annorlunda än vad man
gör och att detta tog sig i uttryck i att man blev nervös
och kände sig pressad.

Kv. Ol, Det kan vara vissa tillfällen. Vilka då?
När man är inne i stan och ska köra igång och
så där. Det skulle jag vilja vara bättre på. Då
kan jag bli nervös om det är mycket bilar
bakom.

Dimensionerna uppmärksamhet och snabbtänkthet
innehåller svar endast från personer ur gruppen utan
olycka. I dimensionen uppmärksamhet framkommer att
man gärna skulle vilja vara mer uppmärksam när man
kör bil. Man inser att trafiken kräver detta och berättar
om olika situationer där ouppmärksamhet givit upphov
till olika incidenter.

M. Ej ol. Jag skulle nog vilja vara mer upp-
märksam än jag är, för ofta kan jag bara
slappna av och ha för lite uppmärksamhet. Det
är alltid, du sa när du körde i stan så var du mer
uppmärksam så det är alltså på landsväg?
Landsväg där är det ju lätt att man höjer på
radion och sedan är det, ja sen så är det bara
att man slappnar av och börjar tänka på annat
liksom. Det händer alltså det att du inte vet
riktigt var du åker, att du slappnar av så mycket?
Ja en gång höll jag på och missa en korsning
på det viset.

Att vara mer snabbtänkt i olika situationer är också
något man skulle vilja vara bättre på. Flera inser att det
skulle hjälpa dem som förare att snabbare förstå olika
situationer i trafiken och därmed klara av dessa situa-
tioner bättre och kvickare än idag.

M. ej ol. Nä, det gör det nog inte. Finns det
några speciella situationer? Ibland skulle man
tjäna på att vara mer snabbtänkt, det kan ju ta
en stund innan man förstår riktigt, situationen
alltså.

I gruppen med olycka framhölls att man är osäker på
vilka informella regler det är som gäller i trafiken. Man
vet hur de formella reglerna ska tolkas men inte hur de
tillämpas.

Kv. Ol. …fast i och för sig, man kan, ibland kan
man bli lite osäker om man är i en korsning t.ex.
och så vet man att det är jag som har företräde,
men personen i fråga kör i alla fall fram och då
kan man fundera på, jaha gjorde jag något fel i
alla fall nu, eller så där va.

Figur 9 Egen beteende – harmoni eller disharmoni?

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Långsammare
Fortare

Hastighet Bra som det är

Trafikmiljö Stadskörning -nervös

Uppmärksamhet
Snabbtänkthet

Beteende - specifikt Regler

Beteende - generellt

Köra säkrare
Mer rutin
Stress
Kunskap till färdighet

I harmoni

Ej olycka

Olycka

Gemensamt

Eget beteende
harmoni eller
disharmoni?
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I figur 9 finns också en kategori kallad beteende –
generellt och under denna finns fyra dimensioner, köra
säkrare, mer rutin, ej stressa och kunskap till färdighet.
Personer från båda grupperna anser att de vill köra bil
säkrare både för sin igen del och för att de som åker med
i bilen ska känna sig säkrare än vad de gör idag eftersom
man själv inte upplever att man kör bil på ett sätt som
känns tillfredställande ur ett eget säkerhetsperspektiv.

Kv. Ej ol. Så det är mest handhavandet av bilen
som du tänker på, du skulle vilja få mer rutin på
något sätt. Men om vi tar det här med, det är så
klart en svår fråga, du kan inte tänka så här att
du? Att jag skulle köra lugnare menar du? Köra
lugnare om du nu inte ville köra för fort, men du
sa ju att du inte kör så for? Men jag chansar
ibland när jag kör, det tycker jag inte är någon
fara, det är mera att man skulle vilja, skulle
kännas bättre för den som sitter bredvid i bilen,
skulle känna sig jättesäker.

I den olycksfria gruppen diskuteras också att man vill
få mer rutin på bilkörning och på så sätt kunna köra bil
så som man egentligen skulle vilja göra. Idag anser man
sig inte klara av att handha bilen i olika situationer på
ett sätt som känns tillfredställande utan bilkörningen
upplevs ryckig och inte tillräckligt säker. Dessutom vill
man sluta att stressa eftersom man anser att det påverkar
bilkörningen negativt.

Kv. Ej ol. Ja, men att man kör lugnare, det
behöver inte vara lugnare så, men säkrare på
något sätt, om man gör någon omkörning
liksom, den är ju så där ryckig ut och in, den är
liksom när man, när det är höst och så, att det
inte blir någon hastig tvärbromsning och kas på
hjulen, fast det tycker jag inte det blir i och för
sig så där jätteofta, men liksom ännu lugnare
då.

Kv. Ej ol. Ibland tycker jag att jag kör jättebra
alltså, men så ibland när man är stressad och
man ska någonstans och har bestämt en tid och
så där, så börjar man ju för sent och åka i alla
fall. Då önskar man kanske att man skulle ta det
lugnare fastän man har bråttom, komma 5 min
för sent, det gör ju inte så mycket, men mycket
med körningen blir fel då.

En person från gruppen med olycka vill att den
kunskap hon fått under sin övningskörning ska klinga ut
i någon form av automatiserad färdighet över hur man
ska bete sig i trafiken. Hon vill att hon ska förstå eller
bara veta hur hon ska bete sig i olika situationer och göra
detta utan att behöva gå tillbaka till sin utbildning och
fundera på vad hon där fick lära sig vara det rätta
beslutet i en viss given trafiksituation.

Kv. Ol. … det är helt annorlunda, eller helt,
men det är ju en helt annan sak egentligen när
man kommer då, ut i praktiken och ska omför-
vandla allt det där man lärt sig, och så ska man
komma ihåg allting och köra samtidigt och vara
uppmärksam på allting annat och det är klart,
att ibland så blir det ju lite för mycket för
hjärnan, nej men, det kan man ju bara fundera
på och så där liksom vad händer nu och så där,
vad är det rätta? Det skulle jag bara vilja veta,
utan att behöva fundera liksom.

Det finns också de som anser att de är i harmoni med
hur de kör bil och att de därför är nöjda med sin bil-
körning. Någon drar också lärdom av bilister som man
inte tycker beter sig på ett lämpligt sätt och försöker att
inte bete sig som dom.

Kv. Ej ol. Nej, det är väl då när jag blir arg för
att jag inte tutar på folk. Men annars är jag
nöjd med min körning. Du är precis, du beter sig
som du vill alltså? Ja det gör jag.

Kv. Ej ol. Jag beter mig ungefär som jag vill,
men man tänker ju lite före, det finns ju riktiga
galningar i trafiken och man försöker ju att inte
bete sig som dom.

5.1.8 Svar på frågan om kompisars bilkörning
När det gäller uppfattning om kompisars bilkörning
handlar resonemanget om hur killar kör bil. Endast en
kategori, killar, finns därför med i figur 10, nedan. När
det gäller killars bilkörning framkommer från de två
grupperna i studien tre gemensamma dimensioner,
hastighet, omdöme och körbeteende. En fjärde dimen-
sion härstammar endast från gruppen utan olycka och
den kallas val – avstår.
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Dimensionen hastighet består av tre kvaliteter och
dessa tre kvaliteter har döpts till fort i samhälle, fort
ibland och fort allmänt. Två av dessa kvaliteter, fort i
samhälle och fort ibland är gemensamma för de två
grupperna. Fort allmänt härrör endast från svar ur
gruppen med olycka.

När det gäller omdömen om killars hastighetsval
framkommer att man anser att de kör fort i samhällen
och att de kör för fort ibland. Dessutom anser man i
gruppen med olycka att de allmänt kör för fort. Vad man
tror detta beror på är att killar är som de är, de vill skryta,
måste köra fort och tänker inte på konsekvenserna.

Kv. Ol. Ja, men jag tror med killarna kanske, att
då gäller det för det mesta att det ska gå fort,
bara att, så fort som möjligt ska det väl ske, tror
jag.

Kv. Ol. Hur fort går det när grabbarna kör, 180
– 190 eller? Min bil kommer inte upp i så
mycket. Den går nog bara i 100 för det är en
gammal Saab. Men dom andra som har riktiga
bilar, oj,oj, dom ligger nog i, ja i vilket fall i
160. Sedan vet jag inte om det är högre. Jag har
inte åkt med så mycket, jag vill inte.

Kv. Ej ol. Alltså det är nog, nej killar ute på
landet kör nog också, kör nog bara som killar
gör, killar kör lite häftigare, eller dom ska alltid,
eller dom är ju mer skrytiga och; Jag körde i
150 och allt vad det är, de tänker inte på vad
som kan hända.

Dimensionen omdöme är uppbyggd av fem kvaliteter
livsfarliga, vet ej gränser, kör bra, förnuftiga ibland och
ingen koll. Kvaliteten livsfarliga härrör från båda grup-
perna och kvaliteten vet ej gränser härrör från gruppen
utan olycka. De övriga tre kvaliteterna, kör bra, förnuf-
tiga ibland och ingen koll härrör från gruppen med
olycka.

Att man anser killar som livsfarliga i trafiken fram-
kom från båda grupperna. Framförallt är det s.k. ”idiot-
körningar” man berättar om och tar som exempel upp
att köra i vänsterfil så länge som möjligt eller att köra
på fel sida om en refug osv. Även om det är många som
anser att killar är livsfarliga i trafiken finns det personer
från gruppen med olycka som anser att det finns ett visst
hopp för killar och deras bilkörning. De anser att de
faktiskt kan vara ganska förnuftiga ibland och att de kör
bil bra eftersom de är medvetna om hur trafiken fungerar.

M. Ej ol. Det finns hemska exempel, fel sida om
refugen, hålla vänsterfilen så länge som, det är
helt otroliga grejer, idiotkörningar, man tror
inte folk gör det, men det är helt livsfarligt. Dom
åker man med en gång sen så tar man egen bil
nästa gång, det lovar jag dig.

Kv. Ol. Nej, och även dom som jag tycker kan
vara lite livsfarliga, dom har faktiskt en del,
man ser att dom ser riskerna ändå, dom kan
faktiskt vara ganska förnuftiga dom också,
ibland.

Figur 10 Kompisars bilkörning

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Fort i samhälle
Hastighet Fort ibland

Fort allmänt

Kompisars Livsfarliga
bilkörning Killar Vet ej gränser

Omdöme Kör bra
Vissa förnuftiga
Ingen koll

Körbeteende Tufft
Leker ibland

Val - avstår Åker bara  med vissa

Ej olycka

Olycka

Gemensamt
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Kv. Ol. Inte nödvändigtvis sakta men väldigt,
väldigt säkert och bra faktiskt. Ok, de kan gasa
på lite extra ibland vid 90 kan de köra 110
kanske, men det flyter. Det är så du menar också,
att de kör säkert? Ja, inga grova grejer och inga
grejer som avviker från trafikreglerna eller och
de är medvetna mot hur trafiken ska vara,
fungera.

En person från gruppen utan olycka berättar om en
kompis bilkörning. Han ger en bild av en bilförare som,
till skillnad övriga omdömen om killars bilkörning, inte
beter sig illa på vägarna med vett och vilja utan mer
beroende på dennes sätt att vara. Han är hård i sin
bedömning och anser att kompisen inte ska ha något
körkort. Kompisen har enligt honom ingen koll på
bilkörning.

M. Ol. Ja det har jag. Jag har en kompis som
alltså, en klasskompis som jag blir åkrädd bara
jag sätter mig i bilen hans, han har ingen
kontroll på bilen alls och jag förstår inte vad
han har fått körkortet ifrån. Han ska inte ha
något körkort tycker jag. Vad är det han gör som
är så dåligt? Ja han har ju, han tittar sig aldrig
för i en korsning eller någonting utan inne i
stan har vi hållit på och krockat ett antal
gånger, bl.a. uppe i xxx-skogens fyrvägs-
korsning där blåste han 50 knyck rakt över, han
hade sån tur att han bara kom mellan några
bilar. Såg inte att det kom en bil, han ser ju
ingenting.

Dimensionen körbeteende är uppbyggd av två kvali-
teter kallade tufft och leker ibland. Kvaliteten tufft består
av svar från gruppen utan olycka och kvaliteten leker
ibland av svar från gruppen med olycka. Dimensionen
val – avstår består av svar från gruppen utan olycka och
svaren tyder på att man bara åker med vissa kompisar
och därigenom avstår att åka med andra. En kvalitet
kallad åker bara med vissa finns därför i figur 10.

En kvinna ur gruppen utan olycka anser att eftersom
det anses tufft att ha bil där hon bor så måste killarna
också köra bil tufft. En person från gruppen med olycka
anser att alla killar leker med bilen ibland men att det
skiljer sig mycket mellan olika kompisar. Att leka med
bilen gör man, enligt honom, också oavsett ålder.

Kv. Ej ol. Ja det tror jag faktiskt. Det är mycket
här, många som har Epatraktor, så dom har
kanske kört av sig lite, men ändå är det ganska
tufft och ha bil också, och det visar sig ju på
körningen, tufft ska det vara.

M. Ol. Det skiljer ju mycket mellan kompisar
och kompisar och så där. Ålder det spelar ingen
större roll utan det är mest, jag vet inte vad som
spelar någon roll utan dom är, en del är ute och
leker mycket och en del mindre och det har
liksom ingenting man märker har med åldern
att göra i alla fall. För jag känner en som är 27
och han är  ute och leker lika mycket som en
som nyss har fått körkortet då.

På grund av det faktum att vissa av ens killkompisar
kör på det sätt som de gör så väljer några personer från

gruppen utan olycka att inte åka med dem. Varför man
inte åker med är för att man tycker inte om hur de kör
bil. Man anser att de tävlar och leker och det gillar man
inte.

Kv. Ej ol. Jag åker ju med vissa, men det finns
vissa jag inte åker med, för jag inte vill. Hur
beter dom sig, dom som du inte vill åka med,
kan du berätta hur dom beter sig? Alltså det är
typ sånt där, dom kör liksom igenom stan i 90
och där är, vid skolor och sånt och det gillar
inte jag. Det är liksom, alltså hela sättet och
dom kör om och tävlar med varandra och sånt,
och leker, nej det gillar inte jag alls.

5.1.9 Svar på frågan – Bilens egenskaper
Vad gäller svaren på denna fråga framkom från båda
grupperna att en bil bör ha både övergripande och speci-
fika egenskaper. Två kategorier kallade generella och
specifika bildades därför. Kategorin generella är upp-
byggd av fem dimensioner som i figur 11 kallas ny, ska
fungera, fin, körglädje och praktisk. Av dessa fem
dimensioner kommer två, ny och ska fungera, från
gruppen utan olycka och de resterande tre, fin, körglädje
och praktisk från gruppen med olycka.

Gruppen utan olycka hade inga speciella önskemål
om en bils egenskaper utan såg mer till bilens funktion.
Man ansåg därför att viktiga egenskaper hos en bil är att
den ska vara ny, att den ska fungera och vara praktisk.

Kv. Ej ol. Jag har inte så stort behov av en stor
bil, så en liten räcker, men ganska ny bil ändå
så den funkar.

Kv. Ej ol. Ja praktiskt framförallt. Fast jag tror
inte att om man pluggar så som student så
kommer man nog inte att ha bil. Det tror jag
inte, då blir det ekonomiskt omöjligt, så det är
ju miljövänligare också i och för sig, men det är
väldigt praktiskt, det är skönt också när det
börjar att bli vinter och kallt.

I gruppen med olycka ansåg man att en bil bör vara
fin och ge körglädje. Med fin menar man att bilens
karossform med dess olika detaljer ska vara fin att se på.
Körglädje är inte likställt med hög fart utan det är mer
hur bilen känns när man kör den som är viktig.

M. Ol. Det är den snyggaste bilen som finns.
Klart snyggaste. Corvette Stingray, från 70-
talet, den är otroligt fin. Så du tänker först på,
när du vill ha en bil, det är utseendet? Ja
utseendet. Ska helst ha lite klass under motor-
huven också, men utseendet det är det vikti-
gaste.

M. Ol. Det ska vara roligt att köra. Inte några
sådana här ekonomi, komfort Visst det är saker
som man tänker på, det är ingen spikmatta man
ska sitta i, men nej, det ska, samtidigt ska det
vara, huvudsaken är att det att det är kul att
köra. Kul att köra? Ja det tycker jag är roligt,
det behöver inte gå så himla fort, det räcker, det
ska låta lite kanske, inte heltysta grejer.
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Kategorin specifika är uppbyggd av tre dimensioner
där samtliga innehåller svar från båda grupperna. Fram-
för allt ansågs att acceleration, säkerhet och ekonomi
var viktiga egenskaper hos en bil. Att bilens acceleration
gärna får vara hög framkom från båda grupperna. En
person från gruppen med är olycka blir lyrisk när han
berättar om sin drömbils egenskaper. Han vill gärna ha
”lite klass under motorhuven” för att bilen ska bli värd
att åka med. Andra som berättar att de vill ha en bil med
hög acceleration gör det i mer allmänna termer och
pekar på nyttan av att ha en bil som kan accelerera
snabbt när man behöver det

M. Ol. Du prioriterar drag i bilen och utseende
framför ekonomi och säkerhet? Ja absolut, det
är det värt att åka med en sådan bil (Corvette
Stingray, förf. anm.)

M. Ol. Förr var det ju typ hur den såg ut och så,
man tittade hur snabbt den gick och lite sånt,
men nu är det faktiskt viktigare med starkhet
och sånt. Ok den ska ju fortfarande vara fin och
det ska inte bara gå i 110 men den, alltså
topphastigheten är inte så viktig. Det ska vara
en säker och snabb familjebil som går att köra
om fort med.

Dimensionen säkerhet har endast en kvalitet som i
figur 11 kallas passiv säkerhet. Denna kvalitet innehåller
svar från båda grupperna. Dimensionen ekonomi har två
kvaliteter som kallas bensinsnål och ekonomisk där
kvaliteten bensinsnål kommer från svar ur gruppen utan
olycka och kvaliteten ekonomisk kommer från svar ur
gruppen med olycka.

Säkerhet och då passiv säkerhet är en egenskap som
värderas mycket högt inom de båda grupperna. En
person från gruppen utan olycka tar upp familjens bilar
som ett varnande exempel och person från gruppen med
olycka anser att det är bättre att en bil är säker än häftig.
Han tar under intervjun upp sig själv som ett varnade
exempel eftersom han vet hur det är att krocka.

Kv. Ej ol. Jag skulle köpa jättemycket på
säkerhet tror jag. Jag tycker det är jätteviktigt.
Det är väl det som jag tänker mest på, vi har
gamla bilar hemma och det är liksom inget
nackskydd bak och så där, whiplashskador och
allt sådant där, jag vet inte, jag tycker det skulle
vara mer säkerhet.

M. Ej ol. Min drömbil är nog en Saab eller
Volvo. Saab blir det. För det är krocksäkerheten
jag tycker är viktigast. Du vill ha hög säkerhet?
Ja.

M. Ol. Ja har man bra bilar så klarar man sig.
Om man, vad är viktigast då, skulle jag säga, om
du får en häftig bil eller att man åker skönt i den,
eller att den är säker eller ekonomisk? Det var
nog bättre att den är ekonomisk och säker än att
den ska vara häftig, fråga mig jag vet, jag lovar.

Att en bil ska vara ekonomisk är något som båda
grupperna tar upp som en viktig egenskap. En person
från gruppen utan olycka pekar på vikten av att en bil
är bensinsnål och en person från gruppen med olycka
pekar på vikten av att en bil är ekonomisk eftersom det
är en stor utgift att ha en bil då man är ung.

Figur 11 Beskrivning av vilka egenskaper en bil ska ha

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Ny
Ska fungera
Praktisk
Körglädje

Generella Fin
Bilens
egenskaper

Specifika Acceleration Hög

Klass under Värt att
huven åka med

Säkerhet Passiv säkerhet

Ej olycka Ekonomi Bensinsnål
Ekonomisk

Olycka

Gemensamt
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M. Ej ol. Ja, det är ju ganska dyrt att ha bil. Jag
vet inte vad du tycker är den viktigaste egen-
skapen hos en bil? Nej, ja, egentligen är det väl,
ja att den är bensinsnål.

5.2 Beskrivning av sin trafikolycka eller egen
förklaring till varför man inte varit med om
någon trafikolycka

Som tidigare skrivits har hälften av de som intervjuats i
denna studie varit med om en trafikolycka. Att låta dessa
personer berätta om sin olycka, få deras förklaring över
vad som hände och deras tolkning av orsaken till
olyckan är angeläget då det kan ge ny kunskap om vad
som kan vara en eller flera orsaker till trafikolyckor
bland unga bilförare. Lika viktigt är det att få unga
förares förklaring till varför de tror att klarat sig från att
bli inblandade i trafikolyckor.

Inom detta område ställdes i intervjun följande frågor.
1. Vad hände?
2. Varför uppstod olyckan?
3. Varför befann du dig där just då?
4. Vad hade du/andra kunnat göra för att undvika

olyckan?
5. Skulle någon utbildning eller något utbildnings-

moment kunnat ha förhindrat din olycka?
6. Varför tror du att du inte har råkat ut för någon olycka

sedan du fick ditt körkort?

5.2.1 Beskrivning av olyckan – vad hände?
Tre kategorier av olyckor, kollision med bil, kollision
med människa och kört av vägen framkommer i
intervjumaterialet. I vissa fall kan också orsaken till
olyckan urskiljas. Kategorin kollision med bil har en
dimension i figur 12 kallad vänstersväng och denna
dimension består av en kvalitet, ej uppmärksammat bil.

Den olycka som givit kategorin kollision med bil
beror troligtvis på att man inte sett en annan bil som
kommit körande på samma väg i motsatt riktning sam-
tidigt som man ska göra en vänstersväng. Varför man

inte sett den mötande bilen beror troligtvis på att den
plats där man ska svänga vänster är en väg med mycket
trafik som kräver stor uppmärksamhet åt alla håll och att
det är sikten framår är skymd och man har då svårt att
se mötande trafik. IP blev också distraherad av en annan
bil som uppträdde konstigt och la då det mesta av
uppmärksamheten på denna bil. Allt detta har gjort att
man missat en bil som kommit körande på den vägbana
man varit på väg att korsa och krocken har varit ett faktum.

Kv. Ol. Jag krockade med en annan bil som
kom på en huvudled, den huvudled jag skulle
svänga av på. Då du stod där och blinkade
vänster, du stannade aldrig utan du körde? Jo
jag hade stått still. Men så såg du inte bilen som
kom då eller? Den här korsningen är lite
olycksdrabbad för det är väldigt kort sikt och
om det är just det det beror på vet jag inte, men
jag tycker det är ganska kort sikt. Troligtvis, det
kan jag aldrig bevisa, men troligtvis kom den
andra bilen ganska fort på en 70 sträcka. Det är
en annan bil som jag konfronterades med. Du
skulle svänga vänster och han du mötte körde
fort. Ja, och det var en annan bil som uppförde
sig lite konstigt i den här korsningen och jag
koncentrerade mig naturligtvis på den andra
bilen. Varifrån kom den andra bilen, var det från
vänster eller från höger, eller bakifrån eller var,
den andra bilen som uppträdde konstigt? Den
stod och skulle göra en högersväng ut på den
huvudleden, som han också kom ifrån. Det är
inte så mycket man kan säga om den här bilen,
den försvann efteråt. Just den här korsningen är
lite speciell, för att jag har kört i X-stad och jag
har kört på de flesta ställen nu, jag tycker att
jag kör väldigt mycket, och jag tycker fort-
farande att den här korsningen är sanslös. Vad
är det som är så fel med den då? Det är en utfart
och en korsning, plus att den är 70 sträcka, med
inte speciellt god sikt och sedan så är det
cykelbana och folk i rörelse, det är bensin-
mackar och inte långt från den här korsningen
där, så är det ju massa småkorsningar ut på
vägarna som går till korsningen. Var det på
kvällen eller var det? På förmiddagen. I princip
kan man säga, att hade du sett bilen innan eller
hade du aldrig sett bilen som? Nej jag hade inte
sett bilen.
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Kategorin kollision med människa innehåller två
dimensioner, skateboardåkare och fotgängare. Dimen-
sionerna skateboardåkare och fotgängare innehåller i
sin tur två kvaliteter, rätt ut på vägen och krånglig väg-
miljö.

När det gäller olyckorna där två oskyddade trafi-
kanter blivit påkörda är mönstret detsamma som i
olyckan ovan. Många trafikanter har varit i rörelse,
trafiksituationen har varit rörig och trafikmiljön svår. All
fokusering och mental energi har använts på att reda ut
vad ett speciellt fordon eller personen haft för sig. Allt
detta har medfört att komplexiteten i situationen blivit
mycket hög och förarna har haft svårt att kontrollera
trafiksituationen och därmed drastiskt minskat möjlig-
heten att ta de rätta besluten för att undvika olyckan.

Kv. Ol. Jag skulle till ett möte och kom, ja på en
ganska stor väg här i x-stad och skulle svänga
över, det var vägarbete, som dom höll på med
då, och byggde om överallt då, och så skulle jag
svänga till vänster och det var bara det att dom
städa där. Då kom en bil nerifrån som åker fram
och tillbaka och upp och ner, även, väldigt så
där, det såg inte ute som personen visste vad
dom skulle, så jag koncentrerade mig då på
bilen att det inte liksom ska, att jag inte ska få
honom i sidan och svänger och missar då
personen som jag, jag körde så pass sakta så
jag mer eller mindre knuffade till personen, så
det var det som hände. Varför uppstod olyckan?
Du berättade att du koncentrerade dig på en
annan. Dels var det väl då för att jag var,
koncentrerade mig åt ett håll, jag borde väl ha
koncentrerat mig åt alla håll, men eftersom den,

ja bilen såg så pass farlig ut eller vad man ska
säga, så koncentrerade jag mig på den för att
jag tänkte, jag vill inte smälla med bilen, så
därför vart det väl att min uppmärksamhet brast
lite åt det hållet. Var det ett övergångsställe som
den här personen? Ja och så var den här
personen precis på slutet också, så ja kommer
liksom, ja jag missar precis sista metern för det
var bara, så därför så skedde olyckan.

M. Ol. Nej jag vet inte, det var lite skumt, det
var lite skumt ute, det var inga gatlampor tända
och så hade solen gått ned så himlen var ljusare
och det var svårt att se, och så en massa träd på
sidan så där, så det var svårt att se folk som var
vid kanten och så, och så hade han då, efter vad
jag hört sen efteråt så hade han med kompisen
han hade med sig varit full och så där, så skulle
han visa ett nytt trick han hade lärt sig och så
bara kastade sig ut i vägen då utan att titta sig
för och så och vips så kom jag där och då var
han i vägen.

Kategorin kört av vägen är den kategori som inne-
håller flest dimensioner och kvaliteter. Dimensionerna
under denna kategori är för hög fart, vägarbete, somnat,
omkörning och vilt. Dimensionen för hög fart består av
två kvaliteter, lek och kurva. Dimension vägarbete inne-
håller i sin tur kvaliteten asfalt till grus. De tre sista
dimensionerna, somnat, omkörning och vilt består av
fyra kvaliteter, hem från flickvän, panikbroms, väjt för-
och kört på rådjur.

Olyckstypen som i figur 12 kallas kört av vägen är
svårare att förklara utifrån någon klar orsak. Tre mönster
kan ändå urskiljas. Vissa har skapat den omständighet

Figur 12 Beskrivning av olyckorna

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Kollision Vänster- Ej uppmärk-
med bil sväng sammat bil

Beskrivning
av olycka Skateboard- Rätt ut på vägen

Kollision åkare
med människa Fotgängare Krånglig vägmiljö

Kört av För hög Lek
vägen fart Kurva

Vägarbete Asfalt till
grus

Somnat Hem fr. flickvän

Omkörning Panikbroms

Vilt Väjt för rådjur
Kört på rådjur
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som lett fram till olyckan, andra har råkat ut för en
olycka trots att de vidtagit åtgärder för att minska risken
för att råka ut för en olycka och några har inte klarat av
att hantera bilen på ett sätt som hade kunnat förhindrat
en olycka då en oväntad situation uppstått.

De som har skapat förutsättningarna för sin egen
olycka har gjort det på två olika sätt där för hög fart eller
sömnbrist varit bidragande orsaker till olyckorna. I en
av de två olyckorna där hög fart varit en bidragande
orsak var syftet med resan att ta en sista sväng med en
hyrbil innan man skulle lämna tillbaka den. Man passade
då på att köra fort, klarade inte av att hantera bilen då
den fick sladd i hög fart och kraschade därför bilen
rejält. Resans syfte som var att leka med bilen har därför
orsakat olyckan.

M. Ol. Vi skulle vara tillbaka till klockan åtta
och klockan var halv åtta, vi hade tankat upp
den full och så där, då tänkte man ja kunde ösa
på lite bara sista svängen. Vi tog en omväg för
vi skulle inte lämna den förrän åtta, det var
klantigt. Hur? Ja vi skulle lämna tillbaks den, så
tio i åtta någonting så kraschade vi den och sen
så ringde jag till polisen ganska fort därifrån,
dom var där ganska fort och så skjutsade dom
oss tillbaks till bilfirman. Det var på kvällen det
är då? Ja det var det. Halv åtta, men det var
fortfarande ljust precis som på dagen. Om vi
går in på det här med olyckan, vad var det som
hände? Ja det var, vi körde på landet och så
kom vi till en skarp kurva och sen så, hann jag
inte med, vi hade bra rull på fyran, 160 eller
någonting och så kom en ganska brant kurva,
väldigt brant kurva, varpå bilen sladdade i
sidled, jag kom ner till trean, för att motor-
bromsa så där men det hjälpte inte, den bara
sladdade åt sidan och så vart det en liten retur
på det, det var helt tomt på vägen som tur var
och då kom den där lilla nedförsbacken och där
så studsade vi på taket och sen landade den på
taket till slut, då klättrade man ut genom rutan,
det gick väldigt fort. Man hann inte tänka så
mycket.

I den andra olyckan där för hög fart varit en
bidragande orsak har man kommit in i en situation där
man blivit stressad av att andra bilister blinkat med hel-
ljuset. Man har då trott att det varit polisen och en
eventuell hastighetskontroll man blivit varnad för.
Därför har man så snabbt som möjligt försökt få ner
hastigheten. Man har då bromsat så pass hårt att däcken
har låst sig samtidigt som man befunnit sig i en skarp
vänsterböj. Dessutom har vägbanan varit våt eftersom
det regnat. För hård inbromsning i kombination med våt
vägbana har därför orsakat att man kört av vägen.

Kv. Ol. Vi kan ju ta det där med olyckan. Du sa
att det regnade, var det orsaken eller? Det
regnade, fast det spöregnade ju inte, men vi var
tvungna att ha vindrutetorkarna på. Vi skulle
svänga vänster. Och så gick det för fort helt

enkelt. Det är inte lätt att veta alltså. Jag vet att
jag sänkte ner för jag mötte bilar som blinkade,
så vi trodde att polisen stod där framme, så
saktade vi ner till hastigheten, men sen så vet
jag ju inte hur mycket jag bromsade in. Sedan
så sa det bara tjong. Det var ju fullt i bilen, tre
bak och två fram. Jag förstod inte vad det var
egentligen. Jag har märkt när jag har åkt, det
var i början innan jag visste om, när jag skulle
stanna vid trafikljus och det regnade, då fick jag
också så där has. Dom tror ju att däcken låste
sig. Ni hade en Volvo sa du? Nej det var Opeln
jag körde. Det gick bara rakt fram såhär. Så
kom vi ju på, det tänker man ju inte på när det
är vatten, som på vintern, att man ska pumpa
när man bromsar, det är inga ABS-bromsar på
Opeln.

Den tredje olyckan där man skapat förutsättningarna
för sin olycka beror på sömnbrist. En person har kört
hem från sin flickvän sent på kvällen, somnat och fått
höger framhjul utanför vägkanten. När han lyckats styra
upp bilen på vägbanan igen har han haft hjulen för
mycket tvärställda åt vänster och bilen har då voltat och
hamnat på sidan.

M. Ol. Det var en singelolycka, det ser jag här?
Ja, jag körde hem från flickvännen och sen så
krockade jag …. och så var jag trött också, så
jag körde ju, jag tappade kontrollen, jag vet inte
riktigt om jag somnade till, jag tror jag som-
nade till, rätt som det var så, man tappade
kontrollen för ett tag, jag hade kommit för långt
till höger på vägen, bilen svängde eller det gick
lite hårt, bara en halvmeter det skilde, men man
var liksom, kom tillbaka och märkte, då blev
man chockad, för att man var så mycket åt
höger och då skulle jag dra till vänster för att
komma in vid vägen, men svag som man var så
drog man ju för hårt med servo och allt, så
bilen la sig på sidan och då tappade jag
kontrollen, tappade fästet.

De olyckor där man har råkat ut för en olycka trots
att man vidtagit åtgärder för att minska risken för detta
är viltolyckor. Man vet att det är mycket djur kring den
väg man färdas på och väljer därför att köra lång-
sammare än vad man annars skulle ha gjort. Trots att
man gjort detta val har olyckan varit ett faktum när man
tvingats väja för eller krockat med ett rådjur och på
grund av detta kört av vägen.

Kv. Ol. För jag tror man aldrig fattar att man
av ren reaktion svänger för ett rådjur, jag måste
bromsa tänker man, och det är ju så att så fort
du kommer utanför vägbanan så måste jag säga
att det är omöjligt att komma upp. Det var det
du gjorde eller? Ja jag kom utanför och jag
hade ju, jag försökte styra upp, men det var ju
så att jag hade oturen ändå att det var precis
innan ett samhälle och jag körde på en 110 väg,
hade precis saktat in för det var 90, så jag hade,
och det var nog mörker så jag körde bara i 70,
75, 80, så jag körde väldigt lugnt och så då, för
jag gillar inte, eller jag tycker inte att det är
något problem att köra på natten men jag tycker
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ändå att på natten kör man lugnt där man vet
att det är 2 miljoner rådjur dygnet runt, så vet
jag att man kör lugnt och då så kom det en
infart till en kyrka till en parkering och då så
smällde jag i den och då så flög jag upp och så
den, en sån här sten. Ja det var liksom en sådan
där infart så där, så var det ett dike på båda
sidorna, den var inte asfalterad utan den var
liksom, det var en liten grusväg eller något bara
som gick in och den så knäckte jag ju i då så,
den var liksom inte fyrkantig eller 90 graders
vinkel utan den var lite mer så man kunde, som
ett hopp eller Ja, så jag flög upp och sedan så
krockade jag med en lyktstolpe och sen så, där
så glömde jag ju, där vet jag inte vad som
hände sedan efter, men så vaknade jag där jag
låg på taket, och det bara sprutade grejer, det
bara brann i baken, så jag hade sådan där
jättepanik.

Två olyckor har inträffat genom att man har hamnat
i en situation som man inte klarat av att hantera. En av
dessa olyckor har inträffat då man kommit in i ett väg-
arbete där syftet varit att förbättra vägen. Man har
kommit körande på en asfaltväg som plötsligt blivit till
grusväg eftersom vägen har börjat att rivas upp. Väg-
arbetet låg precis efter en kurva och då man inte upp-
fattat någon skyltning som varnat för ett vägarbete har
farten varit för hög när vägbanan övergått till grus och
bilen har börjat att sladda. Man har inte lyckats att återta
kontrollen över bilen och kraschen har varit ett faktum.

M. Ol. Vad var det för årstid det här? Augusti
var det, under sommaren det var varmt. Väg-
laget det var? Det var grus, eller först asfalt och
sedan vart det grus. Det var inte att det regnade
eller så? Nej. Vad var det för tid på dygnet? Mitt
på dagen, tolv, ett. Det är en väg du åker ofta
på? Nej, ibland, men det var mycket grus, de
hade rivit upp bitar ur vägen, de skulle bättra
vägen, Vägverket. Du såg inte om det var någon
varning eller en skylt? Den kom precis där det
började, efter backen. Så den kom först, det var
ingen varning innan att den skulle komma? Även
om det var grus innan på asfalten så var det
torrt väglag hela vägen. Varför tror du att den
här olyckan hände? För att det var grus.
Ingenting med, hur fort du körde eller hur du tog
kurvan eller? Nej

5.2.2 Syfte med resan då olyckan inträffade
Varför man var på den plats där olyckan skedde berodde
antingen på att man var på väg till eller från en specifik
plats eller så var man bara ute och körde bil utan att vara
på väg till eller från någon specifik plats. Kategorin på
väg till eller från en specifik plats är uppbyggd av åtta
kvaliteter kallade på väg till möte, tankat – på väg till
skola, hem från flickvän, sälja bilen, fest, kompis, lämna
hyrbil och ta en sväng.

Figur 13 Varför var man på den plats där olyckan skedde

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Köpcentrum
Från begravning
På väg till möte
Tankat - på väg 
till skola
Hem fr. flickvän

På väg till eller Sälja bilen
från specifik plats

Fest Från fest
Varför på Från dans
plats just Kompis
då? Till kompis

Lämna hyrbil Hem från kompis

Ej på väg till eller Lek
från specik plats Ta en sväng
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Dimensionen fest är i sin tur uppbyggd av två
kvaliteter, från fest och från dans och dimensionen
kompis är uppbyggd av två kvaliteter, till kompis och
hem från kompis. Under dimensionen lämna hyrbil finns
en kvalitet kallad lek.

I figur 13 kan man se att alla olyckor utom en har
inträffat då man haft ett specifikt syfte med sin resa.
Endast en olycka, ta en sväng, har inträffat då man inte
varit på väg till eller från någon specifik plats. Om syftet
med resan orsakat någon eller några av olyckorna är
svårt att uttala sig om men omständigheterna kring
olyckan då man skulle lämna igen en hyrbil tyder på att
så är fallet. Syftet med den resan, förutom att lämna igen
hyrbilen, var att ta en sväng med bilen och ”ösa på
litet”.

M. Ol. …precis och tankat upp den full och så
där, då tänkte man ja kunde ösa på lite bara
sista svängen.

Att finna något speciellt mönster som tyder på syftet
med resan orsakat några andra olyckor än den som redo-
visats ovan är svåra att finna. Troligtvis skulle vilt-
olyckorna inte ha inträffat om man valt att färdas i dags-
ljus istället för mörker.

När IP berättar vart de var på väg när olyckan inträf-
fade är mångfalden stor och ett mönster är svårt att finna
och de syften som ges med resan är inte alls onormala.
Som exempel kan nämnas vara på väg hem från en
begravning, ta sig till skolan eller köra hem från fest. Att
köra utan något mål gör man när man bara vill ta sig en
sväng.

Kv. Ol. Varför var du där du var just då? Jag
hade kommit från min farmors begravning.

M. Ol. Jag skulle ut från en korsning då. Jag
hade varit och tankat. Skulle vidare ner till
skolan

M. Ol. Du sa förut att ni hade varit på fest, på
stadsfest i X-stad och var på väg hem. Ja det var
på den här X-stadsfestivalen. Hur dags hände
olyckan? Det var tidigt på morgonen det. 03.30
Halv fyra.

M. Ol. …så vi brukar åka runt så här och titta,
så jag var ju oskyldig. Det var ju inget ovanligt
så. Ni var ute på en tur bara? Ja.

När det gäller vad de som råkat ut för en olycka
skulle ha gjort för att förhindra att det blivit någon
olycka är åsikterna många. I nästa kapitel gås svaren på
denna fråga igenom.

5.2.3 Vad hade du/andra kunnat göra för att
förhindra olyckan och skulle någon utbild-
ning kunna ha förhindrat olyckan?

Av figur 14 kan man utläsa att de intervjuade hade klart
för sig vad de borde ha gjort för att ha undvikit olyckan.
Vissa anser att man inte kunnat undvika sin olycka hur
gärna man än velat. En mångfald, eller nio till antalet,
kategorier finns i figur 13. Tre av kategorierna,
gatubelysning, scannat med blicken och gick ej att
förhindra innehåller inga dimensioner. Kategorin
hastighet innehåller två dimensioner, långsammare eller
fortare och långsammare. Kategorin tempo innehåller

Figur 14 Vad hade kunnat förhindra olyckan?

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Långsammare el.
fortare

Hastighet Långsammare

Tempo Lugnare

Trötthet Insett för trött att köra
Stannat och vilat

Erfarenhet
Mer erfarenhet

Gatubelysning
Vad kunde ha
förhindrat olyckan? Scannat 

med blicken
Öva bromsning

Utbildning - ja Information
Kurser i att klara

Utbildning - nej av kritiska situationer
Rallyträning Overkligt

Gick ej att Ingen hjälp
förhindra Halkutbildning Spelar ingen roll

Ingen halka vid ol.
Förautbildning
Annan utbildning
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en dimension som i figuren kallas lugnare. Efter kate-
gorin tempo kommer kategorierna trötthet och erfaren-
het. Trötthet innehåller två dimensioner, insett för trött
att köra och stannat och vilat och kategorin erfarenhet
innehåller dimensionen mer erfarenhet.

För att olyckan skulle ha förhindrats anser vissa att
de skulle ha kört fortare eller långsammare och på så sätt
undvikit olyckan. Man anser att man kunde varit hjälpt
av att ha kört långsammare men anser samtidigt att det
inte skulle ha varit många förare i samma situation som
i förebyggande syfte skulle ha hållit en lägre fart än vad
man själv gjort. Att ha kört fortare anser en person skulle
ha hjälpt henne. Hon skulle då ha hunnit förbi innan
rådjuret sprang ut på vägen. Hon är ändå pessimistiskt
över vad hon kunnat göra för att undvika att köra på
rådjuret.

M. Ol. Men om du får vara ärlig själv, hade du
kunnat göra någonting för att undvika den här
olyckan egentligen? Nej det tror jag inte. Nej det
var bara det där med att sänka, kört saktare
men det är ju, jag tror inte att det är många som
skulle ha gjort det. Det var ingenting med
väglag, utrustning på bilen inget sådant, nej det
gick så fort. Även om det bara går i 90, 90 är
ganska fort men alltså du hinner inte, det går så
fort allting.

Kv. Ol. Ja det är kanske åt vänster då och köra
runt men, eller jag vet inte, köra fortare, hunnit
förbi eller jag vet inte, det är mycket lite jag
kunnat gjort.

Under intervju framkommer att de flesta har ganska
klart för sig vad de borde ha gjort för att undvika sin
olycka. De svar som framkommer är ganska enkla till sin
karaktär och de förslag som framkommer borde ha
kunnat bryta den orsakskedja som ledde fram till
olyckan. En person tar upp att om han haft mer erfaren-
het och tagit det lugnare borde olyckan kunnat ha und-
vikits. En annan förare tar upp att han hade problem att
se den person som han körde på. Han anser därför att
om det hade varit gatubelysning vid olycksplatsen hade
hans olycka ej behövt inträffa. Att inse att man är för
trött för att köra bil eller ha scannat med blicken över
hela övergångstället är två andra förslag på vad man
kunnat göra för att undvika sin olycka.

M. Ol. Vad tycker du att du skulle ha kunnat
göra för att undvika att den här olyckan hände?
Lite mer erfarenhet och lite lugnare kanske.

M. Ol. Jo gatlampa hade nog gjort sitt, för det
hade lyst upp lite bättre då, kanske hade haft
chans att sett honom lite i förväg i alla fall.

Kv. Ol. Ja, jag skulle väl egentligen ha liksom
fortsatt med blicken över hela övergångsstället,
jag skulle liksom inte ha struntat i den sista
metern, då hade jag ju sett personen i fråga.
Och samtidigt så, ja, jag vet inte, det är svårt att
tänka sig vad man kunde ha gjort, men det är
klart, mer uppmärksam skulle jag ju varit, jag

skulle inte ha riktat all, men det blir väl ofta så,
att händer det något stort så tänker man ju inte
på de små sakerna.

M. Ol. Vad hade du kunnat göra för att undvika
olyckan? Ja bland annat att inte köra hem, nej
men, man kunde ju ha tänkt på det som så
kanske, att skjutsat hem henne tidigare eller typ
insett att nu är jag trött, det kanske är bäst att
hon sover över i natt, så åker vi hem i morgon,
för att det var på helgen. Eller så kunde man ha
gjort att, det var det att jag kände inte riktigt att
jag blev trött, men man vet ju att på kvällen, så
man kunde ju ha vevat ner rutan, eller satt lite
mer på kylan, så att man hållit sig aktiv.

På frågan om en utbildning hade kunnat förhindra att
olyckan skedde framkom två kategorier som kallas
utbildning – ja och utbildning – nej ( figur 14). Katego-
rin Utbildning – ja innehåller fyra dimensioner, övat
bromsning, information, kurser i att klara av kritiska
situationer och rallyträning. Kategorin utbildning – nej
innehåller tre dimensioner, halkutbildning, förarutbild-
ning och annan utbildning. Dimensionen halkutbildning
är uppbyggd av fyra kvaliteter som visar varför man inte
tror att en halkutbildning hade hjälpt dem att undvika
olyckan. Dessa kvaliteter kallas overkligt, ingen hjälp,
spelar ingen roll och ingen halka vid olyckan.

Vissa anser att någon form av utbildning hade kunnat
förhindra olyckan. Andra är övertygade om att ingen
utbildning hade kunnat förhindra deras olycka. De som
tror att någon form av utbildning hade kunnat hjälpa
dem tar upp bromsövningar, information, kurser i att
klara av kritiska situationer och rallyträning som
exempel.

Kv. Ol. Jag skulle nog ha lärt mig att bromsa.
Du tror det, utbildning? Ja, för jag vet att han
påpekade när vi körde också, att jag skulle ta
det försiktigare när jag skulle svänga. Han, var
det? En bilskollärare. Och sen att man skulle få
reda på, eller jag vet inte om det har stått, men
det jag tänkte på när jag satt där att jag skulle
pumpbromsa när det var vatten. Du tänkte på
det efteråt? Ja, efteråt. Ja jag hann ju bara
pumpa en gång.

M. Ol. Du sa förut att du trodde att med en
nyare bil så hade du klarat av det. Någon
utbildning som du tror skulle ha hjälp dig att
klara av situationen? Rallyträning, det var en
riktig sladd jag fick, så jag hade behövt haft
erfarenhet av att köra snabbt.

De som inte anser att någon utbildning hade kunnat
förhindrat deras olycka tar som exempel upp den vanliga
förarutbildningen och halkutbildningen. Att den vanliga
förarutbildningen inte hjälpt dem att klara av den situa-
tion som uppstod innan det blev en olycka anser man
bero på att man i trafikskolan inte kan öva på alla de
situationer som kan uppstå när man kör bil. Man anser
också att mycket hänger på den fart man håller när man
kör bil och andra anser att köra fort är kul och det kan
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ingen utbildning förändra. Åsikter om att man hade kört
på precis samma sätt som man gjorde när olyckan
skedde oavsett vilken utbildning man genomgått fram-
kommer också.

M. Ol. Tror du att någon utbildning eller något
utbildningsmoment skulle ha kunnat förhindra
den här olyckan? Nej. Det tror jag inte. Det är
bara en sådan situation som händer? Ingenting i
trafikskolan? Nej. Dom gick inte igenom det här
med döda vinkeln i trafikskolan? Ja det var det
ju, men det var ju, om man säger man skulle
över, svänga och sånt, om det var cykelvägar
eller sånt, då skulle man ju kolla sånt. Ja det är
svårt för en trafikskola att lära ut varje riskfylld
situation också, för då får han hålla på, det är
en million grejer va.

M. Ol. Tror du att någon utbildning hade hjälpt?
Nej, det går inte att göra något åt det här.
Ingenting? Nej. Är det någonting som ni vill
passa på och säga, nu när ni har chansen? Någon
utbildning som ni tror skulle vara extra bra eller
något sådant? Nej, det mesta hänger på farten.

M. Ol. Nej, inte en chans, det är kul att köra
fort. Det är kul att köra fort om man inte kört så
mycket, vid krocken var det ett perfekt tillfälle
att köra lite för fort, man har hyrt en bil som går
bra, ingen polis som stod där på vägarna, så
det var perfekt.

Flera anser också att halkutbildningen inte hjälpt
dem att förhindra sin olycka. Här tar man som exempel
upp att halkutbildningen kändes overklig och att det
faktiskt inte var någon halka vid olyckstillfället. Andra
synpunkter som framkommer är att halkutbildningen
visserligen upplevdes positivt och kändes nyttig men att
den bör vara längre och återkommande. Trots att man
upplevt halkkörningsutbildningen positivt anser man
ändå inte att denna hade kunnat förhindra olyckan.

Kv. Ol. Jag tycker att den här halkkörningen
som man gör tycker jag att det ska vara en eller
två gånger till. I alla fall, kanske inte när man
blir äldre men nu när man är yngre förare.
Även om det kostar en del så är det ändå väldigt
bra. Tycker du att den ska vara upplagd på
något annorlunda sätt eller ska den vara som den
var när du körde? Nej jag tycker den är jättebra,
det tycker jag, men jag tycker det kanske var lite
kort, eller man, det tråkiga med det här är att
man vet ju vad som händer så man vet att nu
ska jag bromsa om 5 m för nu kommer det en
älg. Fast du har upplevt skillnaden, när du körde
på rådjuret så? Ja precis. Hade du någon hjälp
av din halkutbildning då? Nej det hade jag inte.
Det kan jag inte säga att jag hade. Men det är
därför jag tror att man ska göra den längre,
alltså en längre att, det är liksom en utbildning
tror jag och sen att man har alltså att det efter
prövotiden är slut, att man för göra det igen,
tror jag att. Men om man skulle göra en utbild-
ning som skulle ha hjälpt dig när du körde på
rådjuret, hjälp dig att missa rådjuret, hur man
skulle göra? Det är svårt att säga. Jag tror inte
att jag hade reagerat på annorlunda sätt om jag
hade fått en bättre utbildning, det tror jag inte.

Även om de flesta som råkat ut för en olycka anser
att man hade kunna förhindra den på ett eller annat sätt
finns det de som anser att olyckan inte hade kunnat und-
vikits vad man än hade gjort.

M. Ol. Det var en sådan där situation som där
det inte hade spelat någon roll vem det var som
körde eller vad man haft för bil, man hade inte
klarat av det.

5.2.4 Beteende och tankar efter olyckan
Ingen av de som varit med om en olycka har gått obe-
märkt ur denna upplevelse. Vissa har drabbats hårt
medan andra har haft lättare att komma över det och
berättelserna om hur de har påverkats är därför både
många och långa. Dessutom framkommer att det inte
bara är de intervjuade som påverkats utan även den
närmaste bekantskapskretsen. I figur 15 finns det därför
tre kategorier som kallas eget beteende, egna tankar och
andras tankar. Kategorin eget beteende är uppbyggd av
två dimensioner som kallas avstår att köra och under
körning. Med dimensionen avstår att köra menas att
flera efter olyckan väljer att inte köra bil vid situationer
som liknar den då olyckan skedde. Dessa kvaliteter har
döpts till kör ej i mörker och ej vinterkörning. Dimen-
sionen under körning är uppbyggd av åtta kvaliteter där
sju av dessa visar hur man förändrat sitt sätt att köra bil.
Dessa kvaliteter kallas leker ej, kör ej nära andra, place-
ring på vägen, mer hispig, mer ansvarsfull, håller
hastigheten och kör långsammare. En kvalitet av de åtta
innehåller svar som visar att man inte förändrat sitt sätt
att köra bil efter olyckan och denna kvalitet har döpts
till kör fortfarande för fort.

Hur man har påverkats varierar väldigt. Vissa säger
att deras körbeteende inte påverkats men att de nu tänker
mer på hur de kör bil. Det finns också de som anser att
olyckan både förändrat deras sätt att köra bil och deras
sätt att tänka kring hur man bör uppträda i trafiken. När
det gäller hur man förändrat sitt sätt att köra bil finns det
de som säger att de nu undviker eller inte vågar att köra
bil i miljöer som liknar den vid olyckan. Olyckan har här
påverkat när man kör bil och man tar som exempel upp
mörker- och vinterkörning.

M. Ol. Nämen, det är ju efter olyckan som jag
har börjat liksom och gå in för att jobba på det,
jag inser ju att jag måste ju lära mig det igen,
men från början har det varit för att jag har
varit rädd för det att det skulle vara natt, det
hände, och så därför har jag insett att jag, för
det första att föräldrarna måste lita på mig och
jag måste liksom visa att jag kan ta ansvaret för
det.

Flera säger också att olyckan förändrat hur de kör bil.
De kör bil i samma omfattning och i samma miljöer som
tidigare men gör det på ett litet annorlunda sätt. Olyckan
har därför inte förändrat när de kör bil utan hur de kör bil.
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Kv. Ol. Jag har nog ändrat min körning ganska
mycket sedan olyckan, om man säger så. Jag
har blivit mycket mer hispig, nä men mycket
mer uppmärksam, tänker mycket mer på vad
som kan hända överhuvudtaget, tänker framåt,
mera förutseende, man har nog fått hört

alltihop det här på bilskolan, men det hade nog
inte riktigt gått in, allt som kunde hända, så det
tror jag nog att jag har, men annars skulle jag
nog säga att nu kör jag nog ganska ansvarsfullt,
ganska lugnt, håller hastigheten som jag ska
om man säger så, är det 50 så kör jag 50.

Figur 15 Hur har olyckan påverkat IP?

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Kör ej i mörker
Ej vinterkörning

Avstår att köra
Eget Leker ej
beteende Under körning Kör ej nära andra

Placering på vägen
Mer hispig
Mer ansvarsfull
Håller hastigheten

Efter olyckan Trygghet
Kör långsammare

Egna Kör fortf. för fort
tankar Trygghet

Passagerare skönt
Reflektion

Tänker mer
Uppmärksamhet

Mer uppmärksam
Ansvar

Visa föräldrar ansvar
Mörker 

Gillar ej mörker
Risk

Vid vissa situationer
Andras upplevs risk
tankar Ej oövervinnelig

Lärt sig gränser
Gillar ej liknande
situationer som vid ol.

Kompisar
Säkerhet är viktigt

Familj
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Dimensionen egna tankar visar hur man förändrat
sitt sätt att tänka kring bilkörning efter olyckan. Denna
kategori är i sin tur uppbyggd av sex dimensioner som
visar på inom vilka områden man förändrat sitt sätt att
tänka. Dessa sex dimensioner kallas trygghet, reflektion,
uppmärksamhet, ansvar, mörker och risk. De sex
dimensionerna är i sin tur uppbyggd av ett flertal och
mer detaljerade kvaliteter och dessa kallas passagerare
skönt, tänker mer, mer uppmärksam, visa föräldrar
ansvar, gillar ej mörker, vid vissa situationer upplevs
risk, ej oövervinnelig, lärt sig gränser och gillar ej lik-
nande situationer som vid olyckan.

Olyckan har också förändrat mångas syn på bil-
körning. Man känner sig inte lika trygg längre och tycker
att det är skönt med en passagerare i bilen, man reflek-
terar över hur man kör bil, man har höjt sin uppmärk-
samhet, man vill visa sina föräldrar att man faktiskt kan
klara av att köra deras bil utan att krocka och man gillar
inte att köra i mörker längre.

M. Ol. ….jag inser ju att jag måste ju lära mig
det, men från början har det varit för att jag har
varit rädd för det att det skulle vara natt, det
hände, och så därför har jag insett att jag, för
det första att föräldrarna måste lita på mig och
jag måste liksom visa att jag kan ta ansvaret för
det.

Många berättade under intervjun att man efter
olyckan upplevde trafiken som riskfylld och detta gene-
rellt eller vid vissa specifika situationer. Liknande tankar
hade man inte haft innan olyckan. Några försökte också
se olyckan som något positivt. De ansåg att de lärt sig
något av den även om de gärna såg att skulle ha sluppit
varit med om en olycka. Andra tankar som framkom var
att man nu inte kände sig oövervinnelig längre, att man
lärt sig gränser och att man ej gillar situationer liknande
den vid olyckan.

Kv. Ol. Nej det tror jag faktiskt inte, utan på
något vis så måste jag säga att, på ett sätt var
det bra att det hände så tidigt som för mig, för
då insåg man att man är liksom inte oöver-
vinnlig som chaufför, det var inte liksom, jag tog
inte död på någon, utan jag liksom fick lära mig
det utan att, ja jag kunde gå och gräva ner mig
totalt, nä men visst det var hemskt otäckt och
jag vill inte uppleva det igen, det är en sak som
är säker, men det var samtidigt, jag lärde mig
någonting på det.

Kv. Ol. Annars är jag nog ganska lugn. Efter
det att jag körde av vägen så är jag mycket
lugnare än i början. Det finns gränser nu. Vad
är de som har fått dig att känna de här gräns-
erna? Jag vet inte. Man hinner inte med allt, om
man kör för fort.

Kategorin andras tankar är uppbyggd av två dimen-
sioner som visar hur andra än de som råkat ut för
olyckan förändrats. De två dimensionerna är kompisar
och familj och de har en gemensam kvalitet säkerhet är

viktigt. Den egna familjen och kompisar anser efter
olyckan att trafiksäkerhet är viktigare jämfört med vad
de ansåg innan olyckan.

M. Ol. När jag åker med familjen och sånt då
är det ju viktigt att visa att man kör bra, dom är
alltid oroliga nu liksom, det minsta lilla felet är
jättestort för dem och nu för tiden så tycker man
det är bra, men innan tyckte man det var så
tjatigt, för det fick man ju lära sig och verkligen
komma in i dels att man ska vara säker, men
innan tog man ju lätt på det, sa bara, ja, ja, jag
vet pappa och så där liksom, sen så var det
många gånger då läraren och då sa man liksom
inget, då märkte man på honom när man gjorde
fel, sa han något innan sa man, ja jag vet, sluta
tjata. Med kompisar och sådant, innan var det
liksom att då kunde man ju höja lite till, när det
var så där, då kunde man köra på, men efter
olyckan och det är så att många av mina
kompisar som håller på och tar körkort nu, och
dom inser själva hur viktigt det är också att en
förare är pigg, nu är det mer liksom att ja ta det
lugnt, är du trött nu? Dom till och med säger
det till mig och det tycker jag är bra. Så din
olycka har påverkat dom också? Ja. Det är ju
bara otur att det skulle bli jag om man säger så.

5.2.5 Varför har man ej råkat ut för någon olycka
Svaren på denna fråga varierar mycket då många olika
skäl eller orsaker gavs till varför man som förare inte
varit med om någon trafikolycka. Begreppet varför ej
olycka är därför uppbyggt av sju kategorier som var och
en sammanfattar IP:s svar på intervjufrågan. Kategorin
erfarenhet av olycka är uppbyggd av två dimensioner,
varit med om krock och familjemedlem krockat. Dimen-
sionen familjemedlem krockat är i sin tur uppbyggd av
två kvaliteter som kallas pappa och syster.

Att man själv eller andra medlemmar i familjen varit
med om en trafikolycka har påverkat några så pass
mycket att de anser att detta hjälpt dem att undvika
olyckor när man själv kör bil. T.ex. anser en person och
att det faktum att han varit med om en olycka när han
varit passagerare medfört att han inte kör lika fort som
han annars skulle ha gjort

M. Ej ol. Varför gör du inte så då? Om man tar
den besvärliga fråga varför? Jag tycker väl inte
att det är nödvändigt och köra så fort. Och
sedan så kanske det sitter i också att det trots
allt vore mej, med trafikolyckor, så man håller
ju igen, för det var ju inget roligt, det var det
inte. Ja det är ju ljudet när man hör plåten
smäller det är inget roligt ljud. Så vi klarade ju
oss bra, det gjorde vi, men den andra bilen fick
ju rejäl pusch så blev det bara skit av den, så
dom fick ju åka in till akuten, dom fick stela
nackar dagen efter.

M. Ej ol. Det är inte bara det heller utan också,
att jag har ju min syster har ju kraschat en gång
efter första året, så efter det har jag insett att
man bör ta det ganska lugnt.
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Kategorin riskmedvetenhet och är uppbyggd av en
dimension som kallas tjejer mer riskmedvetna. Även
slumpen och ren tur tas upp som förklaring till att man
inte råkat ut för någon trafikolycka. En kategori som
kallas slump finns därför i figur 16 och dess dimension
kallas ren tur. Vissa tar också upp mängd bilkörning och
säger att de har kör väldigt lite bil och därför exponerat
sig lite i trafiken och anser att det är orsaken till att de
inte råkat ut för någon olycka. Andra upplever det
motsatta och anser att de inte råkat ut för någon trafik-
olycka eftersom de kört mycket bil och därmed fått en
stor rutin. En kategori kallad mängd bilkörning är upp-
byggd av två dimensioner, liten exponering och stor
rutin. Dimensionen liten exponering är i sin tur upp-
byggd av kvaliteten kört lite och dimensionen stor rutin
är uppbyggd av kvaliteten kört mycket.

Några kvinnor i studien tar upp som faktum att de är
tjejer och att detta hjälpt dem att inte råka ut för någon
olycka. De anser att tjejer är mer riskmedvetna och att
de tänker mer på andra och detta har hjälpt dem att
undvika olyckor.

Kv. Ej Ol. Ja jag tror det. Och vi tjejer är nog
mer, liksom mer medvetna om vad vi riskerar
och att vi liksom inte bara riskerar våra liv utan
det är andras också, det är mycket som står på
spel när man kör.

Andra är mer fatalistiska i sin förklaring till att de
inte råkat ut för någon olycka. De påpekar att det bara
är ren tur att det inte krockat.

M. Ej. Ol. Ja varför har inte jag råkat ut för
någon olycka? Ja vad ska man säga på det där,
Vad tror du? Jag har väl haft tur som inte har
hamnat i en sådan knivig situation så att det
kan ha hänt.

Att mängd bilkörningen har haft betydelse fram-
kommer också. Vissa säger att de kört väldigt lite bil och
att det gjort att de exponerat sig lite i trafiken och på så
sätt sluppit en olycka. Andra tycker det motsatta och
anser att de har fått en stor rutin av bilkörning eftersom
de kört mycket bil och att detta har hjälpt dem att und-
vika olyckor.

Kv. Ej. Ol. Varför du tror att inte du har råkat ut
för en olycka? För att jag kört så lite.

M. Ej ol. Finns det något annat sätt där du kan ta
det lugnare. Du berättade att i stan så körde du
lugnare förut eller? Jo i stan, jag är lite om man
säger som feg alltså, jag vet att det kan hända
och sånt där så jag tar det lugnt. Hur vet du att
det kan hända då? Bara att du vet, eller har du
upplevt något själv? Jo jag har ju varit med om,
man kör ju så pass mycket så man är ju alltid
med om någon små, inte som krockat med
någon, men det har alltid varit lite halvnära
ibland så där. Det är någon gammal gubbe
framför som blinkar och svänger, så där så man
vet ju att det finns faror. Så egentligen har du
haft tur då att det inte blivit någon olycka? Ja
någon gång har man haft lite tur, men man har
ju varit vaken och så där och efter rödljus så
ligger man ju ganska nära och så där och så
kommer det en gubbe som ligger framför en och
så ligger man ju nära, man kör ju ganska sakta

Figur 16 Varför har man ej varit med om någon olycka

Begrepp Kategori Dimension Kvalitet

Varit med om krock

Erfarenhet av olycka Familjemedlem Pappa
krockat Syster

Riskmedvetenhet Tjejer mer 
riskmedvetna

Varför ej
olycka? Slump Ren tur

Liten exponering Kört lite
Mängd bilkörning

Stor rutin Kört mycket

Grupptryck Står emot

Tempo Kör lugnt

Reflektion Tänker
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då, och så tvärblinkar han och så svänger han,
OJ OJ. Men då kanske du klarar detta att du
planerar att det kan hända något. Det kanske inte
bara är tur? Nä, det är bra med rutin man
känner på sig saker ibland.

Ytterligare tre kategorier grupptryck, tempo och
reflektion finns med i figur 16 och detta för att några
anser att de står emot grupptryck, andra anser att de kör
lugnt, att de tänker när de kör bil och att detta gjort att
de inte varit med om någon trafikolycka.

M. Ej. Ol. Du sa förut att du hade kompisar som
hade krockat. Vad är det som skiljer dig ifrån
dom? Kompisar och kompisar, jag vet en som

har kraschat tre gånger under första året, men
han kör ju väldigt vilt, han är nog ganska
påverkad av grupptryck tror jag, han vill visa
att han är bra. Jag bryr mig inte om vad
kompisarna säger när jag kör. OK han kör vilt
på grund av grupptryck, är det något mer som
skiljer mellan dig och honom om man säger så?
Nej, jag vet inte.

M. Ej. Ol. Ok nu vet jag att du inte har haft
någon olycka. Vad tror du att det beror på? Ja
det ska väl vara det då att jag kör lite lugnare
än alla andra, tänker lite längre kanske. Du
upplever det markant alltså, du kör lugnare än
dina andra kompisar? Ja en del i alla fall. För
jag har en som kör ännu lugnare än mig.
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6.1 Metoddiskussion
När utskrifter av 25 individuella intervjuer ska samman-
ställas i en rapport måste ett val göras mellan hur
detaljerad eller övergripande resultatet ska beskrivas för
läsaren. Är rapporten för detaljerad blir det svårt för
läsaren att förstå de övergripande sammanhangen som
är viktiga för förståelsen av helhetsresultatet. Det om-
vända gäller givetvis också då en rapport som är för
övergripande gör det omöjligt för läsaren att se de
nyanser som är viktiga för att kunna värdera helhets-
resultatet. Att arbeta enligt Grounded Theory (GT) är en
bra kompromiss i detta avseende då kvaliteterna ger en
hög detaljeringsgrad. Sedan minskar detaljeringsgraden
och överblickbarheten ökar när dimensionerna byggs
upp med hjälp av kvaliteterna och kategorierna av
dimensionerna.

Att arbeta enligt GT har fungerat bra i denna rapport
då tanken har varit att redovisa resultatet av 25 intervjuer
med en hög detaljeringsgrad men ändå försöka att göra
det så översiktligt som möjligt. Den höga graden av
detaljrikedom har varit nödvändig då syftet med studien
har varit att ge en utförlig och djup beskrivning av hur
en grupp av unga förare med två olika utfall (olycka –
ej olycka) säger sig vara och tänka i trafiken och nyttja
detta för att kunna formulera så exakta och specifika
hypoteser som möjligt om skillnader och likheter dem
emellan inför en kommande enkätstudie.

Ser man till de svar som framkommit under intervjun
märks att variationen mellan de två grupperna kan vara
mycket stor till att vara obefintlig. Variationen eller
avsaknaden av densamma är i sig ett viktigt resultat då
den ger ny kunskap om vad som kan skilja mellan två
grupper av unga bilförare och vad som inte behöver
skilja sig åt. Dessutom kan variationen i svar bero på om
de studeras på nivån kategori, dimension eller kvalitet.
I diskussionen nedan kommer det att diskuteras kring
olika skillnader mellan de båda grupperna. Det bör då
påpekas att det finns personer i de båda grupperna som
resonerar på lika sätt. När det diskuteras kring olika
skillnader mellan grupperna ska det därför ses som att
det skiljer sig mellan grupperna men inte nödvändigtvis
mellan samtliga individer i olycksgruppen jämfört med
samtliga individer i den olycksfria gruppen.

6.2 Resultatdiskussion
Båda grupperna säger sig ha tillgång till bil och kan då
antingen låna en bil eller också har de egen bil. Båda
grupperna har ett intresse för bilar men gruppen med
olycka har även ett intresse som inte är relaterat till något
speciellt bilmärke utan mer riktat mot bilar från en äldre

6 Diskussion

tidsepok. Inom gruppen utan olycka det framkommer
också att man inte har något intresse alls för bilar En
tolkning av detta ger att båda grupperna har ett intresse
för bilar men att styrkan på intresset varierar mer inom
gruppen utan olycka. Dessutom är det bara gruppen med
olycka som uttalar ett intresse för bilar som inte är
märkesrelaterat. Varför man kör bil uppvisar en mång-
fald av svar på dimensions- och kvalitetsnivå men inte
på kategorinivå. Trots att mångfalden av svar är stor är
variationen dem emellan liten och det går inte att utläsa
några större skillnader mellan de två grupperna. Det som
kan konstateras är att de båda grupperna behöver bilen
för att kunna leva i den livssituation man befinner sig i.

Hur man kör bil och vad som kan påverka bil-
körningen uppvisar fler likheter än skillnader. Två skill-
nader är ändå så pass betydande att de behöver lyftas
fram. Inom gruppen med olycka diskuteras trafikmiljöns
betydelse för hur man kör bil och att bilkörningen skiljer
sig åt om man har en stor eller liten vana av trafikmiljön.
Samma resonemang framkommer inte inom gruppen
utan olycka. Inom denna grupp framkommer istället att
man inte har något behov av att prestera något när man
kör bil. Man berättar om att man kör allmänt lugnt, skon-
samt, som andra etc. Liknande synpunkter finns inte
inom gruppen med olycka. Där framkommer att man
gärna vill prestera något under sin bilkörning t.ex. att
köra duktigt, köra bra, försöka att köra ifrån etc. I en
intervjustudie av Berg (1994) framkom ett liknande
resultat. Berg intervjuade personer som tillhörde sex
olika livsstilsgrupper där två grupper hade lägre risk och
fyra grupper hade högre risk än genomsnittet i gruppen
20-åriga bilförare. Lågriskgrupperna uttryckte då en
defensiv inställning till vad de ansåg sig klara av i
trafiken. De visade dessutom på en insikt om att trafiken
ibland kan generera olyckor. Högriskgrupperna resone-
rade inte på ett liknande sätt. Här hade man en mer opti-
mistisk syn på vad man kunde klara av som bilförare och
insikten om att trafiken genererar olyckor fanns inte i
lika hög grad som hos lågriskgrupperna.

Hur de båda grupperna i denna studie säger sig vara
som förare visar också på fler likheter än skillnader.
Skillnaden mellan de två grupperna ligger i att det bara
är personer från gruppen med olycka som berättar om
sin sinnestämning när de kör bil. Här framkom att de är
lättirriterade, blir förbannade ibland, är hispiga eller att
de inte blir irriterade. Samma resonemang förs inte i
gruppen utan olycka.

Båda grupperna reflekterar också över sitt sätt att
köra bil men gör det på olika sätt. Gruppen med olycka
reflekterar över specifika detaljer i sin bilkörning t.ex.
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hur man följer olika regler och om att man hela tiden
måste vara förberedd för att klara av att hantera olika
situationer när de väl uppstår. Gruppen utan olycka
skiljer sig här genom att den i sin reflektion ligger på ett
högre och mer generellt plan. De reflekterar över sin
bilkörning invävt i det sociala sammanhang de lever i
och gör detta utan att knyta sitt resonemang till specifika
situationer. I Berg studie (1994) märktes ett liknande
resultat då de två lågriskgrupperna reflekterade över sin
bilkörning på ett liknande sätt som i gruppen utan olycka
i denna studie. Framförallt märktes i lågriskgrupperna
en förmåga att reflektera över sin bilkörning i allmänna
termer och invävt i ett socialt sammanhang. Dessutom
ansågs bilen i lågriskgrupperna vara ett objekt som mest
sågs som praktiskt transportmedel. Detta märktes i
mindre grad i högriskgrupperna. Där sågs bilen mer som
ett subjekt som betydde något mer än bara att vara ett
transportmedel t.ex. som ett medel att uttrycka vem man
är som person eller för att visa upp sig.

Båda grupperna berättar också att man har gränser
för vad man gör som förare men det går att utläsa ur
intervjusvaren att dessa gränser också ligger på olika
nivåer. Man kan av intervjusvaren från gruppen utan
olycka utläsa att gränsen för vad man kan tänkas göra
ligger på en lägre nivå än vad den gör i gruppen utan
olycka. Av personer i den olycksfria gruppen används
trafikreglerna som en måttstock på var gränsen går och
i gruppen med olycka används gränsen för körkorts-
dragning som en maximinivå. Detta resultat stämmer
också med Bergs (1994) livsstilsstudie då resultatet av
den studien visade att lågriskgrupperna i lägre grad än
högriskgrupperna ansåg sig bryta mot de trafikregler
som finns och att lågriskgrupperna överlag hade en
högre moral än högriskgrupperna.

Vad som kan påverka de två grupperna under bil-
körning är likartat. Olika sanktioner, personer eller
trafiksituationer påverkar, men en skillnad är att det bara
är i den olycksfria gruppen som det sägs att omsorg om
andra påverkar dem när de kör bil. Detta resultat stäm-
mer också in på Bergs (1994) livsstilsstudie. I den
studien uttryckte lågriskgrupperna en större oro över
nerdragningar det svenska välfärdssystemet och över
hur våra invandrare togs emot i Sverige än vad som
framkom i högriskgrupperna.

Överlag, med undantag från några personer från
gruppen utan olycka, är inte de två grupperna i harmoni
med hur de idealt skulle vilja vara som förare. Det som
skiljer mellan de två grupperna är att det finns personer
i gruppen utan olycka som är i harmoni med sin bil-
körning. Samma svar framkommer inte från någon i
gruppen med olycka. Däremot är omdömet om killars
bilkörning lika hård från de båda grupperna. Båda grup-
perna diskuterar killars hastighetsval, omdöme och kör-
beteende och med vissa små undantag är det inte

positiva omdömen som ges. Det som här skiljer mellan
grupperna är att det bara är personer från den olycksfria
gruppen som säger att de avstår att åka med vissa kill-
kompisar. Liknande svar ges inte i gruppen med olycka.

Vilka generella egenskaper man anser att en bil ska
ha skiljer sig mellan de två grupperna. I gruppen med
olycka framhålls att det är viktigt att en bil ska ge kör-
glädje och vara fin. I gruppen utan olycka förs praktisk
och funktionell fram som viktiga egenskaper. Skillnaden
här tyder på att gruppen med olycka framhåller att bilen
måste ge någon form av feedback tillbaka och bilen
måste beröra personens känsloliv på något sätt. I
gruppen utan olycka ses bilen mer som ett praktiskt red-
skap och bilen har inte samma attraktionskraft som i
gruppen med olycka. När det gäller vilka specifika egen-
skaper en bil bör ha skiljer det sig inte mellan grupperna.
Här premieras acceleration, säkerhet och ekonomi.

När de personer som ingår i gruppen med olycka ges
tillfälle att berätta om den olycka de varit med om kan
man utläsa tre mönster. Vissa har skapat förutsätt-
ningarna för sin egen olycka medan andra har råkat ut
för en olycka genom att ett flertal variabler vid en viss
tidpunkt samvarierat negativt. Andra har råkat ut för en
olycka trots att de genom egna val försökt att minska
risken för att de ska råka ut för en olycka. Som exempel
på de tre typerna av olycka kan nämnas lek i hög hastig-
het, vänstersväng där man missat bil och viltolycka trots
att man sänkt hastigheten då man varit väl medveten om
att det är gott om djur kring vägen man färdas på. Alla
utom en person av de 13 som intervjuats har varit på väg
till ett förutbestämt mål och haft ett syfte med sin bil-
körning när olyckan inträffat. Det tycks därför som om
man inte bara gett sig ut och kört och att det då inträffat
en olycka. Den fråga som då kan ställas är hur syftet med
en resa tillsammans med olika händelser under resans
gång påverkat sannolikheten för att en olycka ska ske.
Vissa svar på denna frågeställning kan man få av svaren
på frågan vad som kunde ha förhindrat olyckan. En
person säger att han kände sig tvungen att köra bil hem
då han skulle åka på semester dagen efter. Han säger
också att han var för trött för att köra och borde ha insett
detta och stannat. I detta fall har resans syfte påverkat
hans olycksrisk. Andra olyckor borde kunnat ha för-
hindrats, oavsett syfte med resan, om förarna betett sig
annorlunda innan olyckan. Här kan hastighet tas som
exempel då för hög hastighet är orsaken till några av
olyckorna i materialet. Det finns också en olycka i mate-
rialet där både syftet med resan och förarens beteende
under körning samverkat så att en olycka inträffat.
Exemplet här är den förare som skulle lämna igen en
hyrbil men bestämde sig för att ta en extrasväng och leka
med hyrbilen genom att köra fort på en krokig väg. Här
har syftet med resan (att leka) tillsammans med ett
bedömningsfel av hur fort man kan köra med en bil på
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en krokig väg skapat förutsättningarna för en allvarlig
olycka.

Att de som varit med om en olycka påverkats är
uppenbart och vissa har påverkats mer och andra
mindre. Vissa har påverkats så pass mycket att de und-
viker att köra bil om de riskerar att hamna i en liknande
situation eller miljö som då olyckan skedde. Andra ut-
trycker svar som visar på att de efter olyckan uppnått en
högre trafikmognad. Dessutom har den närmaste omgiv-
ningen påverkats. Detta visas framförallt när gruppen
utan olycka får frågan varför de inte råkat ut för någon
olycka. Flera av dem säger då att man redan varit passa-
gerare vid en olycka eller att familjemedlemmar krockat
och att detta har påverkat dem.

Åsikterna om varför man inte varit med om någon
olycka varierar mycket. Ser man till varje persons svar
på denna fråga och gör om dem till gruppdata fram-
kommer ett idealmönster som väl förklarar varför
gruppen inte varit med om någon olycka. Gruppen har
indirekt erfarenhet trafikolyckor då familjemedlemmar
eller personer i gruppen varit med om en trafikolycka
och de har påverkats av detta. Gruppen anser att de är
riskmedvetna och att man haft tur vid olika incidenter
som lätt kunnat bli en olycka. Gruppen har kört bil
mycket eller litet. Halva gruppen har därför minskat
risken att råka ut för en olycka eftersom den exponerat
sig mycket lite i trafiken. Den andra gruppen har kört
mycket bil och har på så sätt skaffat sig en stor rutin på
bilkörning och anser att detta har hjälpt dem att inte råka
ut för en trafikolycka. Dessutom står man emot grupp-
tryck från kompisar, kör lugnt, reflekterar och tänker på
hur man kör.

6.3 Slutsatser
Ett övergripande resultat av studien är att när man stu-
derar skillnader och likheter mellan två grupper av unga
förare framkommer ibland skillnader eller likheter på en
övergripande och allmän nivå dvs. på en dimensions-
eller kategorinivå och ibland framkommer endast skill-
nader på den mest detaljerade nivå, kvalitetsnivån.
Denna variation är viktig att beakta när olika grupper av

unga förare jämförs med varandra då det ibland kan
märkas stora och övergripande skillnader och ibland
endast små nyansskillnader. I vilken grad dessa små eller
stora skillnader påverkar olycksrisken för alla unga
förare i Sverige är givetvis svårt att uttala sig om i en
studie med intervju som metod men variationen bör
kunna nyttjas och mer tas till vara i studier med mer
kvantitativ metodik.

Den olycksfria gruppens idealmönster bör kunna
användas för att skapa nya mål för en förarutbildning.
En förarutbildning bör därför ha som mål att ge kunskap
om trafikolyckors konsekvenser både för den enskilde
och dess omgivning. En förarutbildning bör också öka
på ungdomars riskmedvetenhet upp till en viss nivå och
peka på slumpens inverkan för olyckors uppkomst. En
förarutbildning bör också vara så upplagd att de som vill
genomgå den förmås att skaffa sig en så stor erfarenhet
som möjligt av bilkörning. Dessutom bör olika utbild-
ningsmoment ingå som har som mål att bygga upp ett
så stort självförtroende som möjligt hos nyblivna förare
så att de kan stå emot grupptryck och annan påverkan
från kompisar och andra förare under bilkörning. Olika
utbildningsmoment bör också ingå som får eleven att
reflektera över trafiken som system och över sin roll och
sitt ansvar som bilförare.

Det är också viktigt att inte bara se till enskilda
detaljer i figurerna utan allt måste kopplas till en helhet.
Först då kan en förklaringsgrad uppnås som förklarar
mer än de enskilda delarna tillsammans. Att som läsare
klara av att se ett mönster eller helhet inom en figur bör
vara möjligt men att klara av att se ett helhetsmönster
då alla figurer tas i beaktande är på gränsen till omöjligt.
Här måste datorn tas till hjälp och en annan metodik än
den kvalitativa måste då användas. En fortsättning på
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med utgångspunkt i resultatet av denna studie och då
nyttja olika statistiska analyser för att se om samma
svarsmönster, likheter och skillnader framkommer. En
sådan studies resultat bör kunna ge kvantifierbara och
generaliserbara resultat vilket denna studie inte kan göra.
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- INTERVJUMALL –

Frågor om var, när, hur och varför/varför inte man använder bil

Har du egen bil? (Om ja, vad för bil? Varför? nödvändigt/ej nödvändigt, tycke, smak, ekonomi, tradition, Om nej,
varför inte? tillgång till bil, vilken bil vill man ha, tycke, smak, ekonomi, tradition….)

När använder du bilen? (helger, kvällar, alla dagar, tider….)

Till vad använder du bilen? (Jobb? hur, när och var? fritid hur, när och var? nytta, nöje, fest, nödvändiga
transporter…)

Hur använder du bilen? (leksak-fortskaffning, hårt, tufft, mjukt, maximerat, vinna-förlora…)

Hur är du som förare? (allmänt och specifikt, vilka situationer, vad ”triggar igång” ett speciellt beteende, beskriv
förloppet, inre eller yttre påverkan…)

Varför beter du dig på det sätt du gör. Finns det något skäl? (allmänt och specifikt, normer, roller,
tradition, formella/informella regler…)

Finns det någon skillnad (harmoni/disharmoni) mellan hur du faktiskt beter dig och hur du skulle vilja
bete dig? (alltid, speciella situationer, vilka, var och när, exemplifiera…..)

RISK

Upplever du någon risk när du färdas/vistas i trafiken? (dela upp på förare, passagerare, utanför bilen, Om ja var,
varför, hur, i vilka situationer, exemplifiera , Om nej, varför inte? Exemplifiera….)

När du upplever en risk är det då du själv eller någon annan som är upphov till detta? (dela upp på förare, passagerare,
utanför bilen, exemplifiera….)
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UTBILDNING

Hur har du utbildat dig? (trafikskola, privat, kombination, vem har varit lärare….)

Varför har du utbildat dig på det sätt du gjort? (tradition, ekonomi, annat …..)

Vad anser du om din utbildning? (vad var bra/dåligt, privat, trafikskola, kombinationen, passade olika delar bra eller
dåligt i trafikskola/privat…..)

Vad skulle du vilja förändra/förbättra i din utbildning?

Hur upplever du bilkörningen efter det att du fått ditt körkort jämfört med perioden före?

Hur skulle du vilja att en förarutbildning ska vara upplagd för att passa dig själv och andra ungdomar? (endast privat,
endast trafikskola, kombination, olika steg, frivillighet, olika obligatorier…..)

Hur anser du att nyblivna förare ska behandlas när de väl fått sitt körkort? (exakt som ”äldre”, speciella krav, ålder,
curfew, o-promille, hastighetsgräns, prövotid, inga vänner i bilen, obligatorisk/frivillig vidareutbildning…..)

OLYCKAN/EJ OLYCKA

Vad hände?

Varför uppstod olyckan? (yttre och/eller inre påverkan, livskris, väderlek, bilens skick, omöjlig situation att klara
av, självförvållad/ icke självförvållad situation, lek, testning, speciellt beteende på denna vägbit,……..)

Varför befann du dig där just då? (slump, väg man åker ofta, ärende, lek, tävling………..)

Vad hade du/andra kunnat göra för att undvika olyckan? (eget/andras beteende, vägutformning, belysning, väglag,
mer utbildning, speciell utbildning, ingenting, utrustning på egen bil/andres bil…..)

Skulle någon utbildning eller något utbildningsmoment kunnat ha förhindrat din olycka? (nuvarande system,
kommande system, speciella kurser för/efter körkort ….)

För de utan olycka.

Varför tror du att du inte har råkat ut för någon olycka sedan du fick ditt körkort?
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Informationsbrev och intresseanmälan

Hej

Jag heter Hans-Yngve Berg och arbetar som forskare på VTI. På uppdrag av Vägverket driver jag ett projekt som
syftar till att ta fram mål för en ny förarutbildning

Mycket är på gång inom förarutbildningsområdet. Det är tänkt att Sverige om 5-6 år ska reformera vår nuvarande
förarutbildning. Arbetet brådskar eftersom Vägverket ska redovisa ett första förslag för regeringen under hösten
1999.

Mitt projekt är en del av detta arbete och som en första studie vill jag intervjua ett 30-tal unga förare. Eftersom du
fått detta brev har du kanske redan förstått att du är en av dem jag vill intervjua. Intervjun tar cirka en timme och
jag kommer till en plats och tidpunkt som du och jag kommit överens om. Intervjun kommer att behandla frågor
om hur du ser på din roll som bilförare, när, hur och var du använder bilen, hur du anser att en förarutbildning bör
vara uppbyggd, vad som påverkar dig under körning, ungdomars körbeteende mm. Mina frågor kommer givetvis
också att styras av vad du anser vara av vikt för mig att veta om unga förare.

Jag vet också att hälften av er som får detta brev har varit med om en trafikolycka. Jag är mycket
intresserad av er syn på olyckan. Frågor som jag hoppas få ställa är varför ni anser att den inträffade,
vad ni anser man hade kunnat ha gjort för att undvika den, hur en förarutbildning kan bidra till att
andra inte ska råka ut för liknande olyckor mm. Jag vill poängtera att jag inte är ute efter att reda ut
någon skuldfråga utan jag endast vill använda era speciella och tyvärr något tråkiga erfarenheter för
att utveckla den svenska förarutbildningen.

De som ställer upp på att intervjuas får 100 kr plus två biobiljetter i ersättning.

Om du kan tänka dig att ställa upp för en intervju skicka då tillbaka det papper som medföljer detta brev. Glöm
inte att fylla i namn och telefonnummer så att jag kan kontakta dig. Har du några frågor är du välkommen att ringa
mig. Skicka även tillbaka papperet om du inte vill bli intervjuad. På så sätt får du ingen påminnelse.

Med vänlig hälsning

Hans-Yngve Berg




	VTI rapport 458
	Titelblad
	Referat
	Abstract
	Förord
	Innehåll
	Sammanfattning
	Summary
	1  Bakgrund
	1.1  Mycket forskning för att finna olycksorsaker

	2  Att arbeta kvalitativt
	2.1  Vad skiljer kvalitativ metod mot kvantitativ?
	2.2  Intervju – en mångfald av metoder
	2.3  Grounded Theory - en kvalitativ kartläggningsmetodför att utveckla teorier ochmodeller

	3  Syfte
	4  Undersökningens uppläggning
	5  Resultat
	5.1  När, var, hur och varför/varför inte mananvänder bil
	5.1.1  Svar på frågorna om var, när, hur ochvarför/varför inte man använder bil
	5.1.2  När använder man bilen?
	5.1.3  Till vad/varför man kör bil
	5.1.4  Vad kan påverka hur man kör bil?
	5.1.5  Hur är IP som förare?
	5.1.6  Vad kan påverka IP:s beteende somförare?
	5.1.7  Eget beteende, i harmoni eller disharmoni?
	5.1.8  Svar på frågan om kompisars bilkörning
	5.1.9  Svar på frågan – Bilens egenskaper

	5.2  Beskrivning av sin trafikolycka eller egenförklaring till varför man inte varit med omnågon trafikolycka
	5.2.1  Beskrivning av olyckan – vad hände?
	5.2.2  Syfte med resan då olyckan inträffade
	5.2.3  Vad hade du/andra kunnat göra för attförhindra olyckan och skulle någon utbildningkunna ha förhindrat olyckan?
	5.2.4  Beteende och tankar efter olyckan
	5.2.5  Varför har man ej råkat ut för någon olycka


	6  Diskussion
	6.1  Metoddiskussion
	6.2  Resultatdiskussion
	6.3  Slutsatser

	7  Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2

