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Yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken
av Sonja Forward och Pia Samuelsson
VTI
581 95 Linköping

Sammanfattning
En rad studier har visat att yrkesförare uppvisar ett mer riskfyllt beteende i trafiken än
förare av privata fordon. Däremot är orsaken till detta beteende inte lika väldokumenterat. Det övergripande syftet med denna studie är att få en djupare kunskap om vad som
påverkar yrkesförare att begå regelbrott i trafiken. En sådan kunskap kan ligga till grund
för olika former av påverkanskampanjer. Studien består av två olika delar, en kvalitativ
(del 1) och en kvantitativ (del 2). I den kvalitativa delen intervjuas åtta olika personer
som representerar arbetsgivare och branschorganisationer i syfte att få en fördjupad
kunskap om yrkesförares regelefterlevnad. Denna delstudie ligger även till grund för
utformandet av en enkät i delstudie 2 samt tolkningen av de kvantitativa resultaten. Den
kvantitativa delen är därmed en enkätstudie riktad till fyra olika grupper av yrkesförare
(förare av tunga fordon, buss, taxi och budbil). Enkäten bygger på en utökad version av
teorin Theory of Planned Behaviour där attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll,
deskriptiv norm samt vana ingår som förklaringsvariabler.
Resultaten från den kvantitativa studien visar att mellan 15–30 % av yrkesförarna har
för avsikt att köra 15–20 km för fort i tätort och utanför tätort inom de närmaste tre
veckorna från det att enkäten besvarades. Den högsta andelen fortkörning var utanför
tätort. För en betydligt större andel har fortkörningsbeteendet utförts någon enstaka
gång (61–73 %). Eftersom yrkesförare ständigt är ute på vägnätet innebär även enstaka
fortkörningar en påtaglig trafikfara. Om man dessutom tar med i beaktandet att två av
förargrupperna kör stora fordon (tunga fordon och buss) så är det inte svårt att se vilka
konsekvenser detta beteende får för trafiksäkerheten. Resultaten visar också att de som
avser att bryta mot regeln upplever att konsekvensen av beteendet är relativt positivt
eftersom det gjorde körningen mera angenäm samtidigt som de kom fram snabbare. En
annan faktor som är värd att poängtera är att förarnas beteende upplevdes som
acceptabelt av arbetskamraterna samt att även en liten andel upplever att de får gehör
från arbetsgivaren. En slutsats från detta är att de som bryter mot hastighetsregler inte
upplever något större tryck från vare sig själva eller de andra att ändra sitt beteende
eftersom de också har en positiv attityd till förseelsen.
I studien undersöks även förarnas användning av bilbälte. Resultaten visar att det i
likhet med hastighet beror på var man befinner sig: utanför tätort har 12 % för avsikt att
inte använda bilbältet medan detsamma inom tätort gäller 25 % av förarna. En relativt
stor andel (42 % och 54 %) anger att de någon enstaka gång inte använt bilbältet, vilket
tyder på att för ungefär hälften av förarna har beteendet inte blivit automatiserat. Detta
är en hög andel och betydligt högre än bland privatbilister. De faktorer som förklarar
varför man inte använder bilbältet är att det är angenämare utan och att man enbart kör
en kort sträcka. Det sistnämnda gäller framförallt inom tätort. Även den subjektiva
normen påverkar beteendet eftersom de som inte använder bilbältet upplever att framförallt kollegor men även arbetsgivare accepterar detta.
Tidigare studier har visat att företagets kultur och arbete med säkerhetsfrågor har ett
stort inflytande på förarnas beteende i trafiken. Under intervjuerna framkom det att de
flesta företag har en trafiksäkerhetspolicy. Konkret betyder det att man installerat olika
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tekniska stödsystem i bilarna samt att man arbetar med olika former av utbildning riktad
till de anställda. Däremot är det inte lika vanligt att man följer upp verksamheten och
därför saknas mått på antalet olyckor, antalet förseelser och även effekten av utbildningsansatserna.
Även frågor om arbetsförhållanden undersöktes i studien. Resultaten visar att en stor
andel av förarna anser att tempot är högt och att konkurrensen med andra företag kan
leda till att man bryter mot reglerna. Att konkurrensen är hård inom denna bransch är
något som de intervjuade ständigt återkommer till. Enligt dem är detta en bidragande
orsak till regelbrott i trafiken. Resultaten från enkätstudien stödjer delvis denna slutsats
men visar att bilden är något mera komplex. Visserligen upplevs konkurrensen som stor
samtidigt som det också ökar deras benägenhet att själva bryta mot reglerna. Detta
skulle då kunna tolkas som bristande kontroll från förarnas sida, dvs. att de gjorde något
som bröt emot deras egen övertygelse, om det inte var så att förarna själva hade en
positiv inställning till beteendet. Trots detta bör arbetsförhållandena för yrkesförare
uppmärksammas eftersom ett högt tempo inte gynnar ett trafiksäkert uppträdande.
Resultaten av studien visar även att ungefär en femtedel av förarna slarvar med vilotider
vilket innebär att man äter då man kör bil och att lastningen räknas in som vila.
Slutsatsen från denna studie är att bristande regelefterlevnad är ett problem bland
yrkesförarna. Orsaken till problemet beror på felaktiga attityder, en förlåtande norm, en
känsla av att man bemästrar beteendet och att beteendet blivit vanemässigt. För att öka
trafiksäkerheten bör därför fokus ligga på att påverka de värderingar som i denna studie
visar på ett starkt samband med intentionen. De flesta företag har en trafiksäkerhetspolicy men för att öka dess effekt bör arbetet följas upp och konkretiseras mera. Olika
incitament kan även införas där de som uppträder på ett korrekt sätt får en bonus.
Eftersom en stor andel av förarna i denna studie pekat på att tempot är högt är det även
viktigt att diskutera risker i samband med hastighetsöverträdelser där det också bör
framhållas att ett lugnt körsätt kan minska stressen och därmed också förebygga
framtida sjukdomar. Den negativa effekten av den ökande konkurrensen framgick i båda
delstudierna och är något som bör tas på allvar. I detta avseende är det viktigt att både
företagen och upphandlarna tar sitt ansvar för att öka regelefterlevnaden i trafiken.
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Professional drivers’ attitudes towards traffic violations
by Sonja Forward and Pia Samuelsson
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute)
SE-581 95 Linköping Sweden

Summary
A number of studies have shown that professional drivers take more risks in traffic
compared to non-professional drivers. However, the factors which explain this
behaviour are not well researched. The aim of this study is to increase existing
knowledge of what motivates professional drivers to violate traffic rules.
The study is divided into two parts: a qualitative study (part 1) and a quantitative study
(part 2). In the qualitative study, eight people who represent employers and various
organisations within the professional driving sector were interviewed in order to acquire
knowledge of professional drivers’ behaviour in traffic. The results of this study also
provided the point of departure for developing the survey in part 2, as well as support to
the interpretation of its results. The quantitative study was based on a survey that was
directed to four different groups of professional drivers (specifically drivers of heavy
vehicles/lorries, busdrivers, taxidrivers and drivers of small delivery vehicles).The
survey was based on an extended version of the Theory of Planned Behaviour that
included the following variables: attitudes, subjective norm, perceived behavioural
control, descriptive norm and habit.
The results of the quantitative study showed that approximately15–30% of the
professional drivers intended to exceed the speed limit by15–20 kilometres in urban and
rural areas within the next three weeks. However, a much larger proportion of drivers
admitted that they had violated speed laws in the past, at least occasionally (61–73%).
Because professional drivers are frequently on the road, even speeding occasionally can
be considered dangerous, particularly considering that drivers in at least two of the four
groups (i.e. drivers of heavy vehicles and busses) drive large vehicles. The results also
demonstrated that those who intended to break the rules believed that the consequences
of their behaviour would be positive since it would make their driving more pleasant
and that they would be able to reach their destination more quickly. Furthermore,
drivers who intended to exceed speed limits believed that their behaviour was accepted
by their colleagues and in some instances by their employers as well. One conclusion
which could be drawn from these results is that those who speed do not experience any
pressure from others, or themselves, to change their behaviour.
Professional drivers’ usage of seat belts was also investigated. The results showed that
the context was important: in rural areas 12% of the drivers intended to not use their
seat belt, while in rural areas the same applied to 25% of all drivers. A fairly large
proportion (42% and 54%) stated that they at some time in the past had not used their
seat belt, which would imply that for about half of the population the behaviour has not
become automatic. This is a large proportion of all professional drivers and much larger
than amongst non-professional drivers. The factors that the drivers identified as an
explanation to their non-usage of seat belts was that driving was more pleasant without
seat belts and that they only drove a short distance. The last reason was most prevalent
in urban areas. Subjective norm was also important in explaining the behaviour since
those who did not use their seat belt believed that others, primarily colleagues but in
some cases employers, also, accept this behaviour.

VTI rapport 613

7

Previous studies have found that the organisational cultures within companies, as well
as companies’ work on traffic safety, influence drivers’ behaviour in traffic. During the
interviews it became clear that many of the companies that were included in the study
have adopted traffic safety policies. This might made imply that they have installed
different forms of technical support in their vehicles and made many efforts to educate
the drivers. However, it was not very common that the companies evaluated their efforts
and therefore the number of accidents, the number of violations and the effects of the
education were often not well known.
The working environment for professional drivers was also investigated. The results
demonstrated that a large proportion of drivers argued that their work is done under
considerable pressure and that competition from other companies could result in their
deviation from traffic rules. The competition with other companies was also discussed
in the qualitative part of this study; indeed this was something the interviewed drivers
tended to return to. According to them, strong competition within the professional
driving sector was the main reason for drivers not to obey traffic rules. The results from
the quantitative part of this study confirmed this result, but also indicated that the issue
was more complex. Competition is indeed viewed as contributing to drivers’ intention
to speed. This could have been interpreted as a lack of control from the drivers’ point of
view (that is, the fact that the drivers break rules despite their own convictions) if the
results did not also show that the same drivers also had positive attitudes towards the
violation. Nevertheless, the role of professional drivers’ working conditions for rule
breaking need to be underscored since increased pressure to deliver in time is not
conducive to traffic safety. The results from this study also showed that about one fifth
of the drivers do not always follow the rules for resting/taking breaks, as expressed in
e.g. eating while they drive as well as loading and off loading during rest periods.
The main conclusions from this study are that traffic violations amongst professional
drivers is a problem. The reasons for such behaviour stem from drivers’ attitudes, a
forgiving norm, a feeling that the behaviour is easy to perform and that the behaviour
has become habitual. In order to increase traffic safety, efforts should be made to
influence those values which this study showed were linked to intentions. A large
number of companies have developed traffic safety policies, but in order to make these
policies more effective the work needs to be closely monitored and specified in terms of
concrete goals and sub-goals. Different forms of incentives (such as bonus systems) can
also be introduced to reward those who obey traffic rules. The study found that drivers
experience strong pressure in their work, making it important to discuss the implications
of such pressure and the effects of calm driving for decreasing stress and preventing
future illness. The negative effect of heavy competition within the professional driving
sector was strongly underscored in both the qualitative and the qualitative parts of this
study and should therefore be dealt with seriously. In this respect it is important that
both the companies and the purchasers of their services take responsibility to improve
traffic behaviour.
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Introduktion

1.1

Bakgrund

Varje år dödas och skadas många människor i trafiken och då en olycka skett brukar
man peka på att den mänskliga faktorn på något sätt bidragit till händelseförloppet.
Vissa studier har pekat på att den så kallade mänskliga faktorn är inblandad i 90–95 %
av alla olyckor (Rumar, 1985; Sabey och Taylor, 1980) och av dessa beror 63 % av alla
olyckor enbart på den mänskliga faktorn (Sabey och Taylor, 1980). Detta är viktig
information men inte tillräcklig för att minska antalet olyckor. Ett försök till att vara
mera specifik är studier där man analyserar vad föraren har gjort för fel och hur det kan
förklaras. I samband med dessa analyser har man identifierat tre olika typer av
mänskliga felhandlingar: misstag (error), rutinfel (lapses) och medvetna felhandlingar
(violations) (Reason, Manstead, Stradling, Baxter och Campbell, 1990). Misstag kan
bero på att föraren felbedömer hastigheten på ett annat fordon. Det kan också handla om
att föraren blir bländad och därför inte ser en fotgängare som uppehåller sig vid vägrenen. Rutinfel handlar om slarv eller glömska, föraren glömmer att ta på sig bilbältet
eller lägger i fel växel. Medvetna felhandlingar beskrivs som avvikelser från rutiner som
i vanliga fall skall skydda individen från fara. Det kan handla om att föraren inte följer
de regler som finns och kör betydligt fortare än tillåtet eller att han/hon kör om ett
fordon även om sikten är skymd. För att minska antalet olyckor pekar forskningen på att
det främst är medvetna felhandlingar man bör koncentrera sig på eftersom dessa handlingar utgör huvudorsaken till trafikolyckor snarare än misstag och felsteg (Gras, Cunill,
Sullman, Planes och Aymerich, 2004; Parker, West, Stradling och Manstead, 1995a;
Reason, et. al., 1990; Stradling och Parker, 1996; Sullman, Meadows och Pajo, 2002).
Forskningen har funnit att medvetna felhandlingar inte beror på bristande körvana utan
på förarens attityder och deras normer, hur han/hon värderar det egna beteendet. För att
minska antalet medvetna felhandlingar behövs en ökad insikt om de faktorer som
motiverar detta beteende.

1.2

Hastighetsöverträdelse

Att bryta mot hastighetsreglerna är den vanligaste formen av medveten felhandling
(Gras, et al., 2004; Stradling, Manstead & Parker, 1991). Enligt en stor svensk studie
som utfördes under 2005 bröt 55 % av förarna mot hastighetsregler utanför tätort medan
inom tätort var andelen 50 % (Ifvers, 2007). Liknande resultat har också presenterats av
Nilsson (1999) som fann att 50–55 % av förare bryter mot hastighetsgränsen på vägar
med en hastighetsgräns på 70 km/tim eller 90 km/tim. Allmänt upplever inte föraren att
det är något fel att bryta mot hastighetsgränserna och ser det inte heller som en allvarlig
förseelse (Åberg, Engdahl & Nilsson, 1989; Corbett, 1991; Hills, Carthy, Packham,
Rhodes-Defty, Salter & Silcock, 1993). I en studie av Hills m.fl. (1993) ansåg förarna
t.o.m. att det var nödvändigt att bryta mot hastighetsgränserna. I andra studier har man
dessutom funnit att en överträdelse anses vara bättre anpassad till övrig trafik (Parker
Manstead, Stradling och Reason, 1992a; Forward, Kós-Dienes, och Obrenovic, 2000;
Forward, submitted). Vissa förare är trots allt medvetna om sambandet mellan höga
hastigheter och ökad olycksrisk men tror inte att de själva kommer att bli drabbade.
Brown och Cotton (2003) fann att förare som bröt mot hastighetsgränserna ansåg att de
kunde göra så samtidigt som de enligt dem själva körde på ett säkert sätt. Man har även
funnit att förarna har en rad föreställningar om beteendet som hjälper dem att minimera
upplevelsen av risk (Brown & Cotton, 2003; Christensen, Moran & Wiebe, 1999).
Allmänt anser de som bryter mot hastighetsgränserna att beteendet får positiva
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konsekvenser (t.ex. att man kommer fram fortare, körningen blir angenämare) snarare
än negativa (t.ex. olycka eller böter) (exempelvis Elliott, Armitage och Baughan, 2005;
Forward, m.fl., 2000; Forward, submitted; Parker m.fl., 1992a).

1.3

Bilbältesanvändning

Allmänt har användningen av bilbälte i Sverige under en längre tid legat relativt högt.
Under 1983 var andelen förare som använde bilbälte runt 85 % och under 2006 hade
denna andel ökat till 93 % (Cedersund, 2007). Studier har även funnit att bilbältesanvändning är kopplad till var man kör och vad som är syftet med resan. Stasson &
Fishbein (1990) fann att det var vanligare att föraren använde bilbälte om resan ansågs
vara lång, om resan var utanför tätort, om väglaget var vått samt om resan gjordes under
natten. Även andra studier har funnit att bilbältesanvändningen ökar om resan är lång
(Budd, North & Spencer, 1984; Fockler & Cooper, 1988; Svensson, Fischnoff, &
MacGregor, 1985), om den är utanför tätort (Forward, m.fl., 2000; Knapper, Cropley &
Moor, 1976) och vid höga hastigheter (Fockler & Cooper, 1988). Detta innebär att
samma förare kan använda bilbälte under vissa omständigheter men inte under andra.
Attityder kopplade till bilbältesanvändning är framförallt om det var bekvämt att
använda bilbältet eller inte samt om det var effektivt (Ashton och Warr, 1976).

1.4

Yrkesförare och medvetna felhandlingar

Många undersökningar har studerat privatbilister men de studier som fokuserat på
yrkesförare har funnit att dessa förare uppvisar ett mer riskfyllt beteende i trafiken än
förare av privata fordon (Newman, Watson & Murray, 2004). Anledningen till detta
anses vara att föraren har en mindre ansvarsfull attityd och tar mer risker i ett yrkesfordon än i det privata fordonet. Även trötthet kan ses som en viktig orsak, vilket kan
bero på orealistisk schemaläggning och tidspress. Att känna tidspress kan också leda till
att man överskrider hastighetsgränserna (Newman, m.fl., 2004).
Hastigheten anses vara en av de variabler som är starkast olycks- och skaderelaterad
inom vägtransportsystemet. NTF Stockholms län (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) har genomfört återkommande undersökningar om yrkestrafikens
hastighet i Stockholms närförorter. En undersökning av ett 30-tal företag visade att
drygt 8 av 10 yrkesförare kör för fort på 30- och 50-vägar (Holm, 2002). I samma studie
framgick det att den uppmätta medelhastigheten på en 50-väg var mellan 58–59 km/tim.
Taxiförare svarade för den högsta medelhastigheten följt av buss- och budbilsförare. Tre
år senare genomförde NTF ytterligare hastighetsmätningar av tunga fordon och
resultaten visade ingen förbättring. Enligt denna mätning körde fyra av fem lastbilar
med släp samt mer än varannan buss för fort (NTF, 2006). Dessa observationer överensstämmer väl med de som Vägverket genomförde under 2007 där totalt 28 000 fordon
(lastbilar, bussar och taxi) observerades. Resultaten visade att 75 % av förarna av taxibilar kör för fort där hastighetsgränsen är 50 km/h och att runt 60 % av lastbilsförarna
kör för fort på 90 sträckor. Även busschaufförerna var ett problem eftersom knappt
hälften av dem ignorerade 90 skylten (Vägverkets pressmeddelande, 2007-11-28).
En stor brist i regelefterlevnaden bland yrkesförare avser även bilbältesanvändningen.
Hösten 1999 infördes krav på bilbältesanvändning för alla yrkesförare som färdas i
personbil eller lastbil. Lagen kom då att omfatta även förare av tyngre fordon. NTF
genomförde i Stockholm under våren och hösten 2000, en informationskampanj om
bilbälte för förare av tyngre lastbil. Kampanjen utvärderades i form av observationer
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samt utskick av enkäter till förare. Resultatet visade på att en stor andel förare av tunga
fordon inte använder bilbälte. Av observationerna kunde man uppskatta en bilbältesanvändning på ca 23 % (Holmqvist, 2000). Ytterligare en undersökning några år senare
visade på en mycket låg bilbältesanvändning där 30 % av förarna inte använde bilbälte
(Cronvall, 2006). Anledningen till att bilbältesanvändningen bland yrkesförare är så låg
uppges vara att man kör korta sträckor med många i- och urstigningar, att man glömmer
bort bilbältet eller att man inte anser det vara nödvändigt (Holmqvist, 2000).
Förarnas regelefterlevnad påverkas också av företagets syn på trafiksäkerhet samt krav
från kunder. En undersökning som genomförts på Queensland University of Technology
i Australien har studerat intentionerna att överskrida hastighetsbegränsningar i yrkesfordon kontra privata fordon. I undersökningen deltog 204 personer från fyra olika
organisationer. I motsats till tidigare forskning framkom att deltagarna i studien var
mindre benägna att köra för fort eller vårdslöst i ett yrkesfordon. En möjlig förklaring
enligt författarna var att deltagarna kom från organisationer som hade ett aktivt intresse
för att förbättra sin policy och sina rutiner vad gäller säkerheten. Enligt Newman, m.fl.
(2004) skulle en stark säkerhetspolicy inom organisationen kunna påverka förarens
attityd till säkerhet och beteende i trafiken på ett positivt sätt.

1.5

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Ett problem med trafiksäkerhetsarbetet som avser att förändra ett felaktigt beteende är
att man inte alltid fokuserar på rätt saker. En viktig orsak är att en genomgripande
målgruppsanalys, som syftar till att undersöka vad som styr gruppens beteende, ofta
saknas. Detta leder då till att de insatser som görs inte alltid får den effekt man önskar.
Mycket av detta kan avhjälpas om man använder sig av en väl utarbetad teori. Teorin
kan då ligga till grund för utformandet av åtgärden. Som tidigare framhållits är attityd
en viktig faktor men studier där teoretiska modeller använts har visat att förklaringen av
beteendet ökar om man introducerar ytterligare faktorer. En sådan teoretisk modell är
Theory of Planned Behaviour (TPB), se figur 1 nedan.
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Föreställning om
beteendet och
Värdering av effekt

Föreställning om
normen och Viljan
till anpassning

Föreställning av
kontroll och
Upplevda resurser

Attityd
till beteendet

Subjektiv
norm

Intention

Beteende

Upplevd kontroll
av beteendet

Figur 1 Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1989).
Enligt teorin påverkas beteendet direkt av intentionen, som i sin tur påverkas av
attityden till beteendet, den subjektiva normen samt den upplevda kontrollen av
beteendet.
Attityden är ett uttryck för individens samlade värdering av vilka konsekvenser ett
speciellt handlade skulle få. Den subjektiva normen mäter en form av grupptryck och
beskriver hur andra skulle reagera om beteendet utfördes. I detta sammanhang är det
viktigt att påpeka att den inte mäter hur andra faktiskt skulle reagera utan istället vad
individen tror. Upplevd kontroll av beteendet är den subjektiva upplevelsen av den egna
förmågan att bemästra situationen och inte den faktiska förmågan (Schifter och Ajzen,
1985). Denna förmåga kan vara baserad på tidigare erfarenheter, egna eller andras.
Dessa variabler är definierade som tre oberoende funktioner, som var och en för sig i
olika grad påverkar intentionen. Den streckade linjen mellan upplevd kontroll av
beteendet och beteende visar på att sambandet kan vara antingen direkt eller indirekt
beroende på graden av kontroll.
Teorin utgår ifrån att en individ kan ha flera olika föreställningar om en speciell
handling, men styrs av relativt få, som kallas ”framträdande föreställningar”. Tre olika
framträdande föreställningar har beskrivits: föreställning om beteendet, föreställning om
normen och föreställning av kontroll.
•

Föreställning om beteendet är kopplat till hur viktigt man tycker dessa
föreställningar är.

•

Föreställning om normen är kopplad till om man vill anpassa sig till denna norm.

•

Föreställning av kontroll är kopplat till den egna upplevda förmågan och hur lätt
eller svårt något upplevs. Föreställningen av kontroll, som minskar eller ökar de
tänkta svårigheterna, är påverkad av tidigare erfarenheter, antingen egna eller
andras. Hur lätt eller svårt något är beror också på vilka möjligheter som står till

12

VTI rapport 613

buds. Ju mer information och ju färre hinder en individ anser sig själv ha, desto
starkare är känslan av kontroll.
TPB har i ett flertal studier kunnat predicera hastighetsöverträdelser (Elliott, Armitage
och Baughan, 2003; Letirand och Delhomme, 2005; Elliott, m.fl., 2005; Forward,
submitted; Parker m.fl., 1992b). Bilbältesanvändning har predicerats med hjälp av en
tidigare version av TPB, nämligen Theory of Reasoned Action (TRA) 1 (Stasson &
Fishbein, 1990; Wittenbraker, Gibbs & Kahle, 1983). I den sistnämnda studien fann
man att attityd och subjektiv norm förklarade 24 % av intentionen. I de studier som
studerat intention att bryta mot hastighetsregler inom tätort har man funnit att de
variabler som ingår i modellen förklarar 47–48 % av intentionen (Elliott, m.fl., 2003;
Forward, submitted; Parker m.fl., 1992b). I studierna av Elliott, m.fl. (2003) och Parker
m.fl. (1992b) hade ”upplevd kontroll över beteendet” det högsta förklaringsvärdet och i
Forward (submitted) var det attityd. Detta innebär att en förare som har för avsikt att
bryta mot hastighetsreglerna har en positiv syn på hastighetsbrott samt tror att
hans/hennes närmaste accepterar beteendet samtidigt som samma förare inte upplever
sig ha kontroll över beteendet. En möjlig förklaring till denna brist på kontroll kan vara
att i en situation där man inte upplever någon större risk kan man släppa på kontrollen
(Forward, 2006). I en annan studie som undersökte intentionen att bryta mot hastighetsregler utanför tätort förklarade TPB 53 % av intentionen (Forward, manuskript). Den
variabel med det högsta förklaringsvärdet var attityd följt av subjektiv norm och
upplevd känsla av kontroll.
Trots att TPB får starkt stöd inom forskningen har försök gjorts för att ytterligare öka
förklaringsvärdet. Olika variabler har lagts till och en av dem är deskriptiv norm. Till
skillnad från subjektiv norm beskriver den vad man anser att andra gör och på så sätt
reflekterar den vad som anses vara normalt snarare än vad man bör göra. Inom trafikforskningen har man funnit att upplevelsen av andra förare påverkar det egna beteendet
och det finns även studier där deskriptiv norm lagts till TPB. Forward (submitted)
studerade två olika beteenden: intentionen att bryta mot hastighetsregler inom tätort och
farlig omkörning. I denna studie förklarar den utökade modellen 51 % av hastighetsbrott
och 43 % av farlig omkörning.
Inom hälsopsykologin har man funnit ett samband mellan deskriptiv norm och upplevd
risk. Rivis och Sheeran (2003) drog därför slutsatsen att deskriptiv norm var speciellt
värdefull i en situation som upplevs som riskabel. Detta styrks även av Forward
(submitted) som fann att variabeln förklarade farlig omkörning mer än hastighetsbrott i
tätort (10 % i det första och 3,8 % i det andra), ett beteende som enligt deltagarna i
studien uppfattades som betydligt mera riskfyllt. Deskriptiv norm har även använts i en
studie för att förklara intentionen att begå hastighetsbrott utanför tätort och i detta fall
ökade variabeln förklaringen med mindre än 1 % (0,3 %) vilket ytterligare styrker
hypotesen att upplevelsen av risk är betydelsefull (Forward, manuskript).
Vana är en annan variabel som testats i samband med teorin TPB. Resultaten har visat
att sambandet mellan vana och intention ofta är högre än sambandet mellan variablerna
i modellen och intention (Forward, 1994). I en metaanalys fann Conner och Armitage
(1998) att vana ökade modellens förklaringsvärde med 7 %. I en studie av Forward
(submitted) var detta värde betydligt högre då vana ökade förklaringsvärdet av hastighetsförseelser i tätort och farlig omkörning med runt 17 %.

1

TRA var en föregångare till TPB och det som skiljer de båda modellerna åt är att TRA inte innehåller
upplevd känsla av kontroll.
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1.6

Syfte och forskningsfrågor

Det övergripandesyftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om vad som
påverkar yrkesförare att begå regelbrott i trafiken. Denna kunskap kan sedan ligga till
grund för en mera systematisk ansats att med hjälp av utbildning och information
förändra beteendet. Studien består av två delstudier. Delstudie 1 är en kvalitativ studie
och delstudie 2 en kvantitativ studie. I delstudie 1 intervjuas åtta olika personer som
representerar arbetsgivare och branschorganisationer i syfte att få en fördjupad kunskap
om yrkesförares regelefterlevnad. Intervjuerna är semi-strukturerade vilket innebär att
intervjupersonerna haft stor frihet att lägga till egna frågeställningar. Resultaten från
denna delstudie användes på tre olika sätt; Det första är att ge en fördjupad insikt i hur
arbetsförhållandena är för yrkesförare och hur de olika företagen arbetar med regelefterlevnaden. Det andra är att utgöra en pilotstudie för delstudie 2 vilket innebär att
resultatet ligger till grund för utformandet av en enkät. Det tredje är att bilda underlag
till tolkningen av de kvantitativa resultaten. Delstudie 2 är därmed en enkätstudie riktad
till fyra olika grupper av yrkesförare (förare av tunga fordon, buss, taxi och budbil).
Enkäten bygger på en utökad version av teorin Theory of Planned Behaviour där attityd,
subjektiv norm, upplevd kontroll, deskriptiv norm samt vana ingår som förklaringsvariabler.
Forskningsfrågor:
•

Vilken syn på trafiksäkerhet har arbetsgivare och representanter från
branschorganisationer inom yrkestrafiken?

•

Hur arbetar företagen inom olika typer av yrkestrafik med trafiksäkerhet?

•

Vad påverkar yrkesförares vilja att begå regelbrott i trafiken?

•

På vilka sätt skiljer sig de olika yrkesförargrupperna åt när det gäller synen på
regelefterlevnad i trafiken?

•

Hur väl kan teorin Theory of Planned Behaviour förklara yrkesförares regelbrott
i trafiken?

1.7

Disposition

Efter detta inledningskapitel (1) presenteras den första studiens empiriska material,
metod och forskningsetiska överväganden. I detta kapitel (2) presenteras även resultaten
från intervjuundersökningen. I kapitel tre (3) presenteras den andra studiens empiriska
material, metod och forskningsetiska överväganden. I detta kapitel presenteras även
resultaten från enkätundersökningen. I kapitel fyra (4) diskuteras först delstudie 1 och
sedan delstudie 2. I diskussionen av delstudie 2 kommer även resultaten från den
kvalitativa studien att beaktas. Därefter avslutas rapporten med slutsatser och
rekommendationer om hur man med utgångspunkt i studiens resultat bör arbeta med
trafiksäkerhetsfrågor inom yrkestrafiken.
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DEL 1 – Kvalitativ studie

Denna delstudie avser att belysa arbetsgivare och branschorganisationers syn på
trafiksäkerhet. Den övergripande frågan handlar om deras eget arbete och hur regelefterlevnaden ser ut bland deras arbetstagare/medlemmar. Den kvalitativa studien ligger
även till grund för utformandet av en enkät som ingår i den kvantitativa studien (del 2)
samt bidrar till tolkningen av studiens resultat.

2.1

Metod

I delstudien genomfördes djupintervjuer med sex personer som representerar arbetsgivare i olika typer av företag (varav tre åkeri-, ett taxi- och ett bussföretag) samt tre
personer som representerar olika branschorganisationer. Bland de åtta intervjupersonerna var två kvinnor. De branschorganisationer som skulle ingå i studien
identifierades inledningsvis i samråd med studiens uppdragsgivare.
Djupintervjuerna genomfördes med utgångspunkt från olika teman som behandlade
följande områden:
•

Regelefterlevnad bland arbetstagare/medlemmar

•

Eventuella kontroller för att säkerställa att reglerna i trafiken efterlevs

•

Förarna/medlemmarnas syn på hastigheter, bilbälte och alkohol

•

Förekomsten av olyckor i trafiken

•

Företagets eventuella trafiksäkerhetspolicy

•

Arbetsplatsens/företagets arbete med trafiksäkerhet och regelbrott i trafiken

•

Betydelsen av konkurrens med andra företag samt förarnas arbetsvillkor.

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att olika teman inte följdes strikt utan
frågor ställdes i den ordning som var naturligt samt att intervjupersonerna fick chans att
utveckla sina synpunkter även inom närliggande teman.
Intervjuerna genomfördes i de flesta fall i anslutning till intervjupersonernas arbetsplats.
Varje intervju tog ca 45–60 minuter och spelades in. Deltagarna informerades om att
intervjuerna var konfidentiella och kunde om så önskades avbryta intervjun.
2.1.1 Analysmetod
Intervjuerna transkriberades ordagrant 2 och därefter analyserades och sammanställdes
materialet i anslutning till de olika temana.
2.1.2 Etiska överväganden
Intervjupersonerna hade innan intervjun påbörjats erhållit en allmän information om
studiens bakgrund och övergripande syfte. Intervjumaterialet hanteras konfidentiellt och

2

I den här studien har vi till stor del valt en nivå på transkriptionerna med en så ordagrann utskrift av
intervjusvaren som möjligt. Citaten som återges är ordagranna utdrag ur intervjuerna men i vissa fall har
språket korrigerats för att underlätta läsningen.
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intervjupersonerna har avidentifierats. Endast forskare och forskningsanknuten personal
vid VTI har kommit i kontakt med bandinspelningarna och uppgifter om vilka som har
intervjuats (CODEX, 2006).

2.2

Resultat

Nedan följer resultatet av de åtta genomförda intervjuerna med representanter för
arbetsgivare och branschorganisationer om deras syn på trafiksäkerhet.
2.2.1 Regelefterlevnad i trafiken – allmänt
I det inledande skedet av intervjuerna behandlas regelefterlevnad rent allmänt. Flertalet
av de tillfrågade påpekar att det finns problem och att regelefterlevnaden kan förbättras.
Detta gäller framförallt att hastigheten som ibland överskrids och att det slarvas med
bilbältet. Den generella uppfattningen är att bilbältesanvändningen är det största
bekymret.
Bälte är det ju lag på och där är ju våra förare väldigt dåliga. /…/ Det är ju bara 32 %
utav yrkesförarna med tung lastbil som använder bälte, så där är dom ju inte duktiga.
(IP A)
Denna intervjuperson anser även att hastigheten är ett problem även om den är mindre
än bilbältet. En möjlig förklaring till att yrkesförarna ibland överskrider hastighetsbegränsningarna är enligt samma intervjuperson att tempot ute på vägarna upplevs som
stressande. På frågan om det även handlade om ekonomi och att transporterna måste
komma fram snabbt blev svaret följande:
Ja, dels det men jag tror inte att det är det alla gånger, utan det är kanske det här
stressade tempot vi har överlag ute på vägarna. Det hetsar upp och ibland tror jag att
dom känner att dom inte vill vara en bromskloss någonstans. (IP A)
En intervjuperson talar också om orsakerna till regelöverträdelser och tror att det i viss
mån handlar om konkurrens.
Den främsta orsaken är att regelöverträdelser idag används som konkurrensmedel
mellan företag. Framförallt vill jag påstå mindre nogräknade företag. Man tummar på
körtider, man tummar på vilotider, man tummar på hastighetsbegränsningar och man
tummar på överlastningar så att man lastar för mycket. Så finns det andra sätt som inte
direkt är relaterade till trafiken, att tumma på regelverk, t.ex. att tumma på att inte
betala förarna som man ska eller att inte betala in skatter. Listan kan bli väldigt lång.
(IP B)
2.2.2 Trafikolyckor
Få av de intervjuade har gjort några egna uppföljningar av hur många förare som är
involverade i trafikolyckor. Man påpekar dock att då det inträffar olyckor blir dessa
mycket mer förödande om ett tungt fordon är inblandat.
En av intervjupersonerna uppger att de gör en egen olycksuppföljning när det gäller
olyckor med deras bilar. De åker själva ut när det händer en allvarlig olycka, men menar
att det inträffar så ofta.
De flesta menar dock att olyckorna nu är färre eftersom man gjort åtgärder i trafikmiljön. En förbättring som bidragit till detta och som man lyfter fram är att hastig-
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heterna har sänkts. En annan är installation av mitträcken, vilket förhindrar att fordonet
kommer över på fel sida av vägen.
En intervjuperson som arbetar i bussbranschen menar att det största problemet är
fordonsskador som inträffar på deras egna depåer där det är för trångt. Man har också
haft en del olyckor med passagerare som varit alkoholpåverkade.
Passageraren kliver av bussen och ramlar under bussen när den åker från busshållplatsen /.../ Tyvärr är det ganska vanligt. (IP C).
Enligt den intervjupersonen är det svårt för föraren att undvika att en olycka inträffar,
speciellt om han/hon kör en ledbuss.
Ja, föraren, om vi tar en ledbuss t.ex. han står på en busshållplats, öppnar dörrarna,
fyller den, om jag får använda det uttrycket, kliver ut. Sedan åker han ut från
busshållplatsen och svänger vänster, och det är en sådan här ledbuss, han kan inte se
vad som händer längst bak. (IP C)
Intervjupersonen tillägger att man håller nu på att testa en s.k. gummibalk vilket är en
ny amerikansk uppfinning som plöjer en passagerare åt sidan om denna har ramlat
under bussen.
Frågan var då hur många av olyckorna som beror på förarens eget beteende. Den
allmänna åsikten verkar vara att olyckor inte nödvändigtvis beror på föraren. En av
intervjupersonerna menar att för yrkesförarna är en olycka många gånger oundviklig.
Det går inte att köra yrkesmässigt år efter år utan att en olycka inträffar. En intervjuperson tror att orsaken till att en olycka inträffar är sambandet mellan miljön och
förarens beteende.
Det är inte att dom är inkompetenta, det är sambandet möjligen. Håller lite för hög
hastighet, lite ouppmärksam, åker vid fel tidpunkt. Klockan fem då alla har bråttom och
försöker tränga sig in. (IP D)
En intervjuperson tror inte att det är så vanligt att yrkesföraren är vållande men att det
uppmärksammas mera eftersom en sådan olycka får mera förödande konsekvenser.
Vad man ser är det ju ofta personbilen som kommer över på fel sida, att det inte är
lastbilen som är vållande. Så det är nog snarare att de är stora och tunga att man dör
när man krockar med lastbil som är problemet. (IP A)
2.2.3 Det egna arbetet med trafiksäkerhetsfrågor
De flesta företagen har någon form av trafiksäkerhetspolicy. En av de intervjuade
uppger att man har en avsiktsförklaring som sträcker sig till 2007 där man har ställt upp
tre mål som man skall arbeta efter.
Den ena är att vi skall öka bältesanvändandet, vi skall ligga minst i nivå med privatbilisterna. Det andra är att alla skall ha en trafiksäkerhetspolicy och det tredje är då att
antalet anmärkningar hos polisen skall minska och det är just dom här: kör- och
vilotider, överlast och lite sådant /.../ (IP D)
Många berörs dessutom indirekt av andras policies eftersom krav ställs av köparna i
kontrakten. Intervjuperson E anser att trafiksäkerhetspolicyn är en del av deras
varumärke:
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Man får skriva på ett papper, när man tar ut en tjänstebil, att man ska bete sig på ett
visst sätt. Jag tycker att vi har en ganska bra policy men det finns säkert mer saker vi
skulle kunna göra. (IP E)
För att säkerställa regelefterlevnaden har flera företag installerat teknik i bilarna.
Vanligast är att det finns alkolås och hastighetsspärrar. På en arbetsplats håller man på
att testa ISA-systemet, vilket man hoppas kommer att ha en positiv effekt i form av ett
lugnare körsätt och en trafiksäkrare miljö. En intervjuperson berättar att man deltagit i
ett projekt där man har haft synlig hastighetsvisning inne i bussen, så att passagerare
kan se hur fort föraren kör. Men resultatet av det var att förarna blev mer stressade
vilket innebar att många var negativa till systemet.
De var tvungna att titta mer på hastighetsmätaren än på trafiken, så att de inte skulle få
skäll för att det gick för fort. (IP E)
Andra företag arbetar med attityder, dvs. att sänka hastigheten, främst ur ett kostnadsperspektiv vad gäller bränsleförbrukning och minskat slitage på fordonen.
Utbildning är också något som så gott som alla sysslar med för att förbättra säkerheten.
Utbildningen kan se olika ut och ibland handlar det om information och kampanjer
medan i andra fall rör det sig om kurser, studiebesök och konferenser. Kurserna riktar
sig till både chaufförer och chefer.
Några nämner att man använt sig av videofilmer om trafiksäkerhetsfrågor.
Ja, mycket utbildning, mycket diskussioner, mycket den typen /…/ visar skräckfilmer på
bilar som välter och vad det innebär och försöka komma åt de mjuka parametrarna som
är ganska svårt. Tekniken kan inte göra underverk om inte det kan kombineras ihop
med beteende. Vi har strategier på alla områden. (IP D)
Intervjupersonen säger också att man håller på att ta fram en utbildningskatalog för
företagets leverantörer och åkare.
2.2.4 Uppföljning för att säkerställa regelefterlevnad
Det är väldigt få intervjupersoner som genomför egna uppföljningar av regelefterlevnaden men två av de intervjuade har gett en extern partner denna uppgift. En av
intervjupersonerna menar att man skall följa vilotidslagen, men att man inte kontrollerar
om det görs. Enligt denna person är det polisens uppgift. En annan påpekar att ett mål är
att följa regler om kör- och vilotider men att det inte går att mäta i vilken utsträckning
som regelefterlevnaden uppnås.
En av intervjupersonerna som arbetar inom bussbranschen säger att man gör kontroller
av körkortsinnehav bland förarna två gånger om året eftersom det har förekommit att
förare blivit av med körkortet men ändå fortsatt att köra. Förutom detta utför man även
egna alkoholkontroller. Det förekommer att man gör återkoppling direkt till förarna om
han/hon brutit mot trafikreglerna.
Vad den enskilde gör ute på fältet alla gånger, det har vi inte möjligheter att kontrollera. Men vi kan få tips ibland att det sker överträdelser. Då tar vi in och pratar med
honom. Förhoppningsvis så ska det vara i förebyggande syfte till nästa gång. (IP F)
En av intervjupersonerna uppger att man inom deras bransch använder sig av hastighetsmätning, och om föraren kör mer än 6–8 km för fort kallas han till chefen. Skulle
föraren köra så fort att körkortet skulle ha återkallats får han eller hon en skriftlig
varning.
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En av intervjupersonerna uppger att man gör månadsrapporter för att följa upp hur
duktiga förarna har varit då det gäller deras egen regelefterlevnad. Ibland har man även
tävlingar om vem som genom att köra försiktigt kan minska bränsleförbrukningen mest.
Andra har infört bonusprogram för att öka motivationen.
2.2.5 Inställningen till hastighetsöverträdelse
Då det handlar om inställningen till hastighetsöverträdelser skiljer sig intervjupersonerna åt. Några menar att hastighetsöverträdelse är något som tas på allvar medan andra
tror att detta kanske inte ses som så allvarligt, speciellt inte på motorvägar. Intervjuperson H menar att det finns en hastighetsspärr på lastbilar vilket förhindrar att man kör
för fort, även om det förekommer att vissa lyckas koppla bort den. Intervjuperson H ser
även en fara med denna spärr eftersom det kan bli farligt vid omkörningar och önskar
att det gick att koppla bort den för en stund så att omkörningarna gick lite smidigare.
Speciellt farligt är det enligt intervjuperson G när en tvåfilig väg går över till enfilig.
Sträckan efter skylten innan det blir enfiligt är för kort och gör man då en omkörning
med ett stort fordon så är det lätt att missa skylten.
Där har jag bommat en gång, jag såg inte skylten. Och det var ett högt fordon jag skulle
om. Och så visade en pil att det blev enfiligt, när jag håller på och kör om /…/(IP G).
Intervjupersonen tar också upp att konkurrensen är väldigt hård vilket innebär att
priserna är pressade. När bränslepriserna hela tiden stiger fast milpriserna står stilla
måste man ”ta in det” på något sätt. Enligt intervjupersonen försöker man kompensera
genom att dra ner på tiden vilket leder till att man kör fortare och fuskar med rasterna.
Intervjuperson G menar att det är svårt att få det lönsamt om man inte hela tiden är
effektiv.
Ytterligare två av de intervjuade tar upp det stressiga tempot på vägarna som en
bidragande orsak till att man överträder hastighetsbegränsningen. En annan anledning är
att lastbilsföraren försöker följa trafikrytmen som föraren upplever är högre än den
gällande hastighetsgränsen. En intervjuperson ifrågasätter detta och pekar på att
chauffören skulle underlätta för andra om de körde saktare.
Det skulle bli lättare för medtrafikanterna att ta sig förbi dem. /.../ Jag tror att omkörningssträckorna skulle minska. Så jag tror inte att man vinner så fruktansvärt mycket på
att hålla en högre topphastighet. (IP B)
Intervjupersonernas uppfattning är att en förare är mer benägen att hålla hastighetsgränserna vid låga hastigheter, exempelvis vid skolor. Trots det följer man inte alltid
gällande regler och en intervjuperson tror att det delvis beror på att den gällande
hastigheten inte alltid är anpassad till miljön. Enligt intervjupersonen så händer det att
trafiknämnden sätter hastighetsskyltarna fel och att de placeras längre fram än vad de
borde.
Istället för att spika ner en stolpe där den skulle börja så sätter man den på en befintlig
lyktstolpe trehundra meter in. Och det här är mycket vanligt över hela landet. Du som
kommer tänker att ”jaha trettio” och så tänker du att ”ja men varför är det trettio här?
(IP C)
Detta leder till att föraren tappar respekten för hastighetsbegränsningen och ifrågasätter
varför man skall hålla 30 km/h på vissa ställen enligt intervjupersonen.
Grupptryck finns i både positiv och negativ bemärkelse då det gäller regelefterlevnad av
hastighetsgränser. Några fokuserar på grupptryckets negativa karaktär i form av tävling
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om att köra fortast. En utav intervjupersonerna menar att man har haft problem med
grupptryck innan man började med hastighetsmätningar, då vissa påpekade om någon
kom lite senare än de andra. De flesta vände dock frågan till något positivt för miljön
och säkerheten, dvs. att bli bäst på att spara bränsle etc.
2.2.6 Inställningen till bilbältesanvändning
Vad gäller bilbältesanvändningen finns diametralt motsatta svar, men det förefaller vara
vanligare att man använder bilbälte oftare på landsväg än inne i staden. Enligt intervjuperson D är det problematiskt att inte bilbältesanvändningen har ökat bland
lastbilsförare och undrar vad det kan bero på.
Det är inte vårt eget problem. Det är problem i samhället som, det är inte bara vi som
måste försöka göra något /.../ Konstigt, det var lag på bilbälte för taxiförare och dom
har ju stigit upp till 80 % men det gör det inte på lastbilar, då är det någonting som är
fel. Är det vi som kommunicerar på ett fel sätt eller är det polisen som inte tillräckligt
ofta stoppar och ger böter? Det saknas större drivkraft. (IP D)
Orsaken till att lastbilsföraren inte använder bilbälte i lika hög grad som de andra beror
på att de känner sig tryggare i ett fordon där man sitter högt upp. Flera menar att det
handlar om en gammal syn som sitter kvar, dvs. att det inte kan hända så mycket. Några
tar även upp att vissa känner sig säkrare utan bilbälte. De menar att denna syn är en
form av vandringssägen som fortfarande lever kvar.
Sedan finns de här skrönorna som säger att man klarar sig om man inte har bälte, ja
han ramlade ur lastbilen och han klarade sig bara för att han ramlade ur lastbilen. Men
det är bara en riktig skröna. (IP A)
En annan orsak är att vissa förare enbart kör korta sträckor med många i- och urstigningar vilket leder till att det slarvas med bilbältesanvändningen. Det uppfattas som
ganska opraktiskt och besvärligt att sätta på sig bilbältet när man kör korta sträckor
mellan stoppen.
Dom kör till en kund här, sedan kör dom 20 meter till nästa och 100 meter till nästa
kund. Det är korta stopp hela tiden. (IP H)
Det finns också en uppfattning att bilbältet inte behövs på korta sträckor och att det då
kan vara till besvär.
Man kanske kör hundra meter och så ska man kliva ut igen. Att hålla på och dra i det
där, det känns inte så bra. (IP G)
Dessutom anser intervjupersonen att bilbältet inte skyddar så mycket när man kör i
tätort, eftersom man inte kör så fort där.
Att man slarvar med bältet i lastbilen behöver inte betyda att man även gör det när man
sedan sätter sig i sin egen bil. En av intervjupersonerna påtalar att det ses som självklart
för en del att sätta på sig bältet i den egna bilen, men att man inte gör det i större fordon.
2.2.7 Inställning till alkohol och bilkörning
Intervjupersonerna menar unisont att man har mycket få problem med alkohol och
bilkörning, även om det förekommer några enstaka gånger. En av intervjupersonerna
menar att det ses som en norm bland yrkesförare att man inte dricker alkohol när man
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kör bil. Däremot anses problemet vara större när det gäller utländska förare. Intervjupersonen ifrågasätter rederierna som serverar gratis alkohol ombord till förarna.
De intervjuade är överlag positiva till alkolås eftersom det kan förhindra alkoholmissbruk under hela dagen. På en arbetsplats installerade man alkolås först i VD:s bil och
tjänstebilarna för att skapa en positiv kultur kring alkolås.
Många förare som jag har diskuterat med tycker att alkohol och bilkörning inte går
ihop, men för att säkerställa det har vi infört alkolås. Man ska inte ens behöva diskutera
det men vissa tycker det är lite personligt ”varför ska vi ha det, jag har inga problem”.
Inställningen är blandad men rent allmänt är de väldigt positiva till alkolås. När vi
hade det första projektet och sedan frågade om dom ville fortsätta, svarade många ja.
Många valde även att installera och köpa ett eget alkolås. När man gör en egen
investering då tror man på det. (IP D)
Intervjupersonen menar också att det finns ett ekonomiskt problem eftersom det är
kostsamt att köpa eget alkolås. Hade man istället fått ett alkolås hade säkert fler förare
haft det i sitt fordon.
2.2.8 Arbetsförhållanden
Majoriteten av de intervjuade anser att krav på att leverera gods i tid kan ha en negativ
effekt på regelefterlevnaden. Men det finns även de som hävdar att säkerheten kommer i
första hand och tidtabellen i andra. En av intervjupersonerna tror att många olyckor
beror på att man kör för fort vid dåligt väglag för att hinna fram i tid och att man kör för
länge utan att vila.
En intervjuperson hävdar att det många gånger är beställarnas krav på lägre priser och
snabbare transporter som skapar den här nedåtgående spiralen i prismässighet vilket i
sin tur leder till regelöverträdelser.
Fortare och till lägre pris. Men framförallt också i tid. (IP B)
En intervjuperson berättar att det i anbudet ofta står att man skall följa de lagar och
förordningar som finns, men han tillägger att det är ”ett spel för galleriet”. När den
faktiska upphandlingen görs handlar det om kronor och ören. På frågan om det inte görs
några kontroller blir svaret.
Neeej, det har jag aldrig varit med om och det tror jag aldrig jag får uppleva heller.
(IP F)
Tidspressen och prispressen är väldigt tydlig i åkeribranschen, vilket gör att man börjar
”tumma på” hastighetsgränserna. Intervjupersonen tror att förarna ibland har svårt att se
sitt eget värde och att man inte säger nej till ett pressat arbetsschema på grund av rädsla
för att förlora jobbet. Intervjuperson H håller med om att det kan vara svårt att hinna
med att leverera i tid men tror inte att det beror på arbetsgivaren utan snarare att föraren
inte planerat sin resa.
Ja menar, det där bygger också på hur man lägger upp sin körning som chaufför. Dom
effektivaste det är ju dom som tar det lugnt och kan planera. Det är ju dom som hinner
med mest. (IP H)
En intervjuperson påpekar dock att man som förare inte råder över planeringen utan att
man ofta har en viss tid på sig att leverera varan utan hänsyn till väderleken. Detta leder
till att man överskrider hastigheterna även när det är dåligt väglag. När man kör på
nätterna blir också tröttheten ett problem:
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För ibland var man ju så trött och då kunde man se renar och fåglar på vägen fast det
inte fanns några. (IP G)
Enligt intervjupersonen följer man vilotidslagen men tillägger att det ändå inte är en
garanti för att föraren faktiskt vilar.
Man jobbar väldigt mycket under tidspress. Man slirar med rasterna. Lastning och
lossning kan man räkna som rast. Man fikar medan man kör. Många olyckor sker nog
till följd av tidspressen. Man chansar. Pressen finns för att tjäna pengar. Man ligger på
marginalen hela tiden. (IP G)
För att illustrera hur absurda kraven på att leverera i tid är gör en av intervjupersonerna
en jämförelse med flyget.
Det är väl ungefär som att man går in till en pilot på ett flygplan och säger att du måste
strunta i lite säkerhetsföreskrifter och flyga lite snabbare för jag ska vara i New York
två timmar tidigare. Det skulle ingen ens komma på tanken. (IP B)
En annan intervjuperson upplever inte några stora problem med att man fuskar med
raster för att hinna i tid, eftersom man har sina arbetstider och även byter av varandra.
Han är mer orolig för förare som kommer från andra länder eftersom de är ensamma i
sina fordon och inte har någon avbytare. Han tycker det är osäkert hur de sköter raster
och vilotider.
Ytterligare en av intervjupersonerna tar upp problemet med konkurrensen från utländska
förare som arbetar under mycket sämre villkor, vilket pressar priserna. Han uppger att
det finns åkerier som har etablerat sig i Sverige tillfälligt men på permanent basis, vilket
gör att man slår ut de svenska förarna eftersom det blir svårt för dem att konkurrera.
Han menar att konkurrensen bidrar till regelöverträdelser, att man tummar på raster och
hastigheter för att vara så effektiv som möjligt.
Några framhåller att det inte blir något avdrag på lönen för att man inte levererar i tid,
men att kunden blir drabbad och att man inte blir populär om förseningar händer
upprepade gånger. En person tror att transportköparen kanske inte vill betala fullt pris
om han inte är nöjd, men har svårt att svara på vad det innebär för chauffören.

22

VTI rapport 613

3

DEL 2 – Kvantitativ studie

Denna del av rapporten presenterar resultaten från en enkätstudie riktad till yrkesförare.

3.1

Metod

Urval
Det skickades ut 1 770 enkäter till 221 företag inom buss, åkeri, budbil och taxi. Bland
dessa svarade 443 personer, vilket motsvarar en uppskattad svarsfrekvens på ca 25 %,
(förare av tunga fordon – 630 enkäter 160 svar; förare av budbil – 160 enkäter 25 svar;
förare av taxi – 180 enkäter 82 svar; yrkesförare för buss – 800 enkäter 176 svar). Det
faktiska bortfallet är okänt eftersom uppgift saknas om antalet utlämnade enkäter på
varje företag.
Delstudie 2 fokuserade på hastigheter och bilbältesanvändning både i och utanför tätort.
Eftersom en enkät som behandlar båda dessa scenarion skulle bli alldeles för omfattande
delades materialet upp i två olika grupper. I hälften av utskicket ingick en enkät som
belyste tätortsfrågor och i den andra hälften frågor som gällde utanför tätort. Tabell 1
och 2 visar svarsfördelningen i de två olika grupperna.
Tabell 1 Respondenter till enkät gällanderegelbrott utanför tätort.
Fordon

Män

Kvinnor

Totalt

%

Buss

68

7

75

36,6

Taxi

35

8

43

20,9

Budbil

11

1

12

5,9

Tunga fordon

70

5

75

36,6

184 (89,3 %)

21 (10,2 %)

205

100,0

Totalt

Tabell 2 Respondenter till enkät gällande regelbrott inom tätort.
Fordon

Män

Kvinnor

Totalt

Buss

85

16

101

42,4

Taxi

33

6

39

16,4

Budbil

11

2

13

5,5

Tunga fordon

81

4

85

35,7

210 (88,2 %)

28 (11,8 %)

238

100,0

Totalt

%

Tabell 1 och 2 visar att något fler personer svarade på enkäten som handlade om
tätortsfrågor. Tabellerna visar också att huvuddelen av respondenterna är män (89,3 %
utanför tätort; 88,2 % i tätort). Den bransch som har flest kvinnor är bussbranschen
(4,7 % utanför tätort; 3,3 % i tätort) följt av taxi (3,8 % utanför tätort; 2,1 % i tätort).
I tabell 3 visas antalet förare som enligt egen utsago blivit dömda för minst ett trafikbrott. I tabell 4 visas de som varit inblandade i en eller flera olyckor. Resultaten från
tabell 3 och 4 innefattar enbart tjänstetid och inte förseelser eller olyckor i samband med
privata resor.
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Tabell 3 Antal och andel trafikförseelser i tjänsten (egna utsagor).
Fordon

Män

Kvinnor

Totalt

Inom hela
gruppen
(%)

Buss

37

2

39

22

Taxi

41

4

45

55

Budbil

13

2

15

60

Tunga fordon

73

–

73

46

164

8

172

39

Totalt

Närmare 39 % av dem som deltog i studien angav att de någon gång blivit dömda för ett
eller flera trafikbrott. Den högsta andelen står budbil och taxi för.
Tabell 4 Antal och andel personer inblandade i en eller flera olyckor i tjänsten (egna
utsagor).
Fordon

Män

Kvinnor

Totalt

Inom hela
gruppen
(%)

Buss

68

12

80

45

Taxi

35

6

41

50

7

–

7

28

38

2

40

25

148

20

168

38

Budbil
Tunga fordon
Totalt

Tabell 4 visar att 38 % av respondenterna i studien varit inblandade i en eller flera
olyckor under tjänstetid. Förare av taxi och buss står för den största andelen. De som
deltog i studien är relativt erfarna och har i genomsnitt arbetat som yrkesförare i 17 år
(från några månader till 47 år).
Genomförande
Frågorna i enkäterna handlade om yrkesförares syn på hastigheter och bilbälten i och
utanför tätort. Förarna svarade på i stort sett samma frågor bortsett från några enstaka
frågor som belyste deras speciella situation. Påminnelse gjordes genom en rundringning
till de olika företagen.
Enkätfrågor
Undersökningen var utformad i enlighet med en utökad version av teorin Theory of
Planned Behaviour och den exakta formuleringen har i enlighet med teorin tagits fram
med hjälp av djupintervjuer. Enkäterna behandlade deras inställning till regelefterlevnad
vad gäller hastighet och bilbälte i tätort respektive utanför tätort. I början av enkäten
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presenterades ett scenario som antingen var kopplat till en resa i tätbebyggt område eller
utanför tätort:

Föreställ dig att du kör ett tungt fordon* inom ett tätbebyggt område. Klockan är 11.30
och det är klart väder med torrt väglag. Hastighetsbegränsningen är 50 km/tim men du
kör i 65 km/tim. Ringa sedan in det alternativ som bäst stämmer med hur du själv gör i
trafiken.
* fordonstyp var anpassad till målgruppen och kunde även vara buss, taxi, eller budbil

Föreställ dig att du kör ett tungt fordon utanför tätbebyggt område. Klockan är 11.30
och det är klart väder med torrt väglag. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim men du
kör i 90 km/tim. Ringa sedan in det alternativ som bäst stämmer med hur du själv gör i
trafiken.

Senare i enkäten presenterades ytterligare ett scenario gällande deras egen användning
av bilbälte i tätort alternativt utanför tätort:

Föreställ dig att du kör ett tungt fordon utanför (alternativt inom) tätbebyggt
område. Klockan är 11.30 och det är klart väder med torrt väglag. Ringa sedan in det
alternativ som bäst stämmer med din uppfattning.
Antag att du kör bil utan att använda bilbälte utanför/inom tätort. I vilken grad
instämmer du då i följande:

Efter varje scenario följde ett antal påståenden kopplade till ovanstående scenarion.
Påståendena behandlade:
•

föreställning om beteendet (om du kör i 90 km/h på denna gata så riskerar du att
krocka med ett annat fordon)

•

föreställning om normen (om du kör i 90 km/tim utanför tätort så anser dina
arbetskamrater att det är)

•

föreställning av kontroll (att köra i 90 km/rim på denna sträcka skulle vara
mycket lätt)

•

deskriptiv norm (dina arbetskamrater kör vanligtvis i 90 km/tim utanför tätort)

•

tidigare beteende (någon enstaka gång har det hänt att du i tjänsten kört i
90 km/tim utanför tätort)

•

vana (för dig är det vanligt att köra på detta sätt) och intentionen (du kommer
att köra 90 km/tim utanför tätort de närmaste 3 veckorna).

Dessa påståenden mättes med hjälp av en sjugradig skala, en s.k. Osgoodskala där sju
angav att de instämde med påståendet och ett att de helt tar avstånd från påståendet.
Därefter fick respondenterna svara på några allmänna frågor som rörde konkurrensen
inom deras bransch och tempot inom branschen. Slutligen ingick frågor om deras ålder,
kön, körerfarenhet, eventuella trafikförseelser i tjänsten och olycksinblandning.
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3.1.1 Analysmetod
Analyser har genomförts med hjälp av statistiskprogrammet SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences). Genomförda analyser har varit följande: korrelation, frekvensanalyser, ANOVA, T-test och regressionsanalyser. Analyserna behandlade variablerna i
enkäten på två olika sätt. För det första analyserades de individuella påståendena där de
respondenter som hade för avsikt att begå regelbrottet jämfördes med dem som inte
hade för avsikt att göra detsamma. Indelningen i dessa två grupper baserades på deras
svar på påståendet om intention där grupp A hade svarat instämmande (5–7) medan
grupp B gett ett nekande svar (1–3,9). Mellangruppen som hade svarat ”varken eller”
föll bort ur denna analys. Skillnaden mellan dessa gruppers medelvärden testades med
hjälp av en s.k. T-test, som mäter skillnaden mellan gruppernas medelvärden. Därefter
jämfördes de olika förargruppernas inställning till regelbrottet med hjälp av en
ANOVA, som innebär att man jämför medelvärdet mellan flera grupper av individer.
Den andra delen av analyserna kombinerade de olika variablerna för att bilda globala
mått på attityder, subjektiv norm, upplevd känsla av kontroll och deskriptiv norm.
Enligt teorin Theory of Planned Behaviour (TPB) skall föreställningen av beteendet
multipliceras med värderingen av densamma för att bilda ett globalt mått. I denna studie
frångicks denna rekommendation och man använde enbart mått på föreställningar utan
deras motsvarande värderingar av effekt. Då det gäller subjektiv norm och upplevd
känsla av kontroll tillhör ovannämnda snarare regel än undantag och studier har även
visat att kombinationen ”föreställning om normen” samt ”viljan till anpassning”
reducerar förklaringsvärdet. Däremot är det inte lika vanligt att man gör så med de
indirekta måtten av attityd. I detta fall var det en kompromisslösning, både hastighet och
bilbälte behandlas i enkäten och två mått på attityd skulle göra den väldigt omfattande
med risk för ett ännu högre bortfall. Då summeringen av påståendena genomförts
testades den utökade modellen med hjälp utav en regressionsanalys för att säkerställa
hur stor andel av intentionen som TPB förklarade.

3.2

Resultat

Denna del presenterar först resultaten från de påståenden som mäter deltagarnas syn på
hastighet utanför och i tätort och därefter de som mäter bilbälte utanför och i tätort.
Inom varje område presenteras först resultaten från de individuella påståendena och
därefter de globala måtten.
3.2.1 Hastighetsefterlevnad
Hastigheter utanför tätort
I denna första analys jämfördes de förare som ämnade bryta mot regeln med dem som
inte ämnade göra detsamma. Denna indelning gjordes utifrån de svar som getts om
deras intention. De som svarat 1–3 beskrevs som att de inte hade för avsikt att handla på
detta sätt och de som svarat 5–7 beskrevs som att de hade för avsikt att göra det. I tabell
5 visas resultaten från t-testen vilken visar om det finns en signifikant skillnad mellan
de två olika grupperna.
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Tabell 5 Skillnaden mellan grupp A och B: medelvärde och signifikans nivå: hastighet
utanför tätort.
Avsikt

Ej avsikt

A

B

t-test

(N=61)

(N=128)

p

M

M

Krocka med ett annat fordon

4,28

5,43

***

Risken stor att bli bötfälld

4,87

6,01

***

Körstilen anpassas bättre till övrig
trafik

3,08

2,49

*

Upplever obehag

3,27

4,70

***

Lättare att komma fram i tid

3,83

2,68

***

Körningen blir mera angenäm

3,12

2,05

***

Acceptabelt – kollegor

4,21

2,48

***

Acceptabelt – arbetsgivare

2,97

1,66

***

Acceptabelt – andra förare

3,73

2,61

***

Lätt att köra i 90 km/tim

4,07

3,77

n.s

Troligare om du har ont om tid

4,54

2,80

***

4,20

2,65

***

Någon enstaka gång

6,03

4,91

***

Vanligt att köra på detta sätt

4,05

1,72

***

Attityder

Subjektiv norm

Upplevd kontroll

Deskriptiv norm
Dina kollegor kör i 90/km tim

Tidigare beteende

*** p< .001; * p< .05; ns= Ej signifikant. Höga värden visar att personerna instämmer med påståendet.

Tabellen visar att grupp B (dvs. de som inte har för avsikt att köra 90 km/tim på 70 väg)
i högre grad än grupp A (dvs. de som har för avsikt att köra 90 km/tim) tror att förseelsen kan resultera i att de krockar med ett annat fordon och att de kan få böter. De tror
inte att deras kollegor och arbetsgivare skulle acceptera att de körde på detta sätt och de
tror inte heller att de själva skulle köra på detta sätt. I grupp A tror 18 % att deras
arbetsgivare accepterar beteendet medan detsamma gäller 8 % i grupp B. Grupp A anser
i högre grad än de i grupp B att den högre hastigheten hjälper dem att spara tid. Det är
också mera sannolikt att de bryter mot regeln om de har ont om tid. För denna grupp är
det inte första gången de bryter mot denna regel eftersom de flesta svarar att detta
tidigare skett någon enstaka gång. Trots att det är en signifikant skillnad mellan
grupperna är det ändå 65 % av grupp B som någon enstaka gång kört på detta sätt vilket
kan jämföras med 89 % i grupp A (svarar 5–7 på en 7 gradig skala). Däremot är det
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betydligt färre i grupp B som instämmer med påståendet att detta beteende är vanligt
(3 %) än grupp A (46 %). Ytterligare analyser visar att bland alla respondenter i studien
var det 73 % som svarade att de någon enstaka gång kört på detta sätt, 17 % att det var
en vana och 30 % av förarna hade också för avsikt att bryta mot hastighetsregeln inom
de närmaste tre veckorna.
En jämförelse mellan de olika förarnas syn på hastighetsbrott utanför tätort
I enkätstudien tillfrågades fyra olika grupper av yrkesförare dvs. förare av tunga fordon,
buss, taxi och budbil. En möjlig hypotes är att dessa gruppers inställning till hastighetsbrott utanför tätort skiljer sig åt. Ytterligare analyser gjordes därför för att se om så var
fallet och Tabell 6 visar resultatet från denna analys.
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Tabell 6 Skillnaden mellan de olika förargrupperna (ANOVA): medelvärde och
signifikans nivå: hastighet utanför tätort
FÖRARE
VARIABLER

TUNGA
FORDON

BUSS

TAXI

BUDBIL

M

M

M

M

F
P

Attityd
Riskerar du att krocka
med ett annat fordon

4.53

4.88

4.44

4.33

***

Riskerar du att bli
bötfälld

5.19

6.49

5.21

4.92

***

Anpassas din körstil
bättre till trafiken i
övrigt

2.72

2.50

2.88

3.00

n.s

Upplever du obehag

4.21

4.78

3.59

3.00

**

Lättare att komma fram
i tid

2.97

2.97

3.49

3.25

Ns

Körningen blir mera
angenäm

2.54

2.07

2.58

3.25

n.s

Acceptabelt – kollegor

3.56

2.34

3.21

3.92

***

Acceptabelt –
arbetskamrater

2.19

1.68

2.58

2.42

*

Acceptabelt – övriga
förare

3.26

2.66

3.10

3.17 (

n.s

Subjektiv norm

Upplevd känsla av kontroll
Lätt att köra 90 km/tim

3.79

3.73

4.37

4.42

n.s

Troligare om du har
knappt om tid

3.39

2.95

4.20

4.08

**

3.39

2.88

3.33

3.25

n.s

Någon enstaka gång

5.49

4.84

5.67

6.00

n.s

Vanligt att köra 90
km/tim

2.62

2.16

2.74

3.42

n.s

3.01

2.38

3.81

4.25

**

Deskriptiv Norm
Dina kollegor kör i 90
km/tim
Tidigare beteende

Intention
Kommer att köra 90
km/tim inom de
närmaste 3 veckorna

*** p< .001; ** p< .01; * p< .05; n.s= Ej signifikant. Höga värden visar att personerna instämmer med
påståendet. Värden i fet stil visar på den grupp som avviker mest från de andra
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Tabellen visar i hur stor omfattning de olika förarna skiljer sig åt. Det är främst bussförarna som avviker från de andra då de i högre grad anser att risken är stor att de blir
bötfällda och att de också upplever ett större obehag. Bussförarna tror inte att deras
arbetskamrater och arbetsgivare accepterar förseelsen. För dem är det också mindre
troligt att de skulle köra på detta sätt om de har ont om tid och jämfört med de andra är
det färre som har för avsikt att köra på detta sätt inom en tre veckors period (andelen
som svarar 5–7; buss=20 %; tunga fordon=29 %; taxi=42 %; budbil=50 %).
Viktiga variabler som påverkar intentionen att bryta mot hastighetsregler utanför tätort
Denna delstudie syftar som tidigare nämnts att testa en utökad version av teorin Theory
of Planned Behaviour och utröna hur väl den kan förklara hastighetsbrott. I de aktuella
analyserna används en regressionsanalys där intention utgör den beroende variabeln. I
analysens första steg ingår endast kombinationen av de indirekta mått som ingår i
teorin, dvs. attityd, subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll, medan i analysens
andra steg även deskriptiv norm ingår och i det tredje vana.
Tabell 7 Regressionsanalys av intentionen att köra 90 km/tim.
Variabler

R2

ΔR2

F

Steg 1
β

Steg 2β

Steg 3
β

.19**

.14*

.06

.26***

.20*

.14*

.25***

.21**

.10

.17*

.01

1
Attityd
Subjektiv norm

.295

.295

26.696

Upplevd känsla av kontroll
2
Deskriptiv norms

.310

.015

21.379

.459

.149

32.104

3
Vana

.50***

*** p< .001; ** p< .01; * p< .05. β=standardized regression coefficients.

Tabellen visar resultatet av regressionsanalysen där intention är den beroende variabeln
och upplevd känsla av kontroll, attityd och subjektiv norm är de oberoende variablerna.
Resultatet visar att 29,5 % av variansen förklaras av teorin Theory of Planned
Behaviour. Den variabel som har högst förklaringsvärde är subjektiv norm följd av
upplevd känsla av kontroll och attityd. Detta innebär att de som har för avsikt att bryta
mot hastighetsgränsen upplever att deras närmaste accepterar beteendet, att beteendet är
lätt att utföra och att konsekvensen av hastighetsöverträdelsen upplevs som positiv.
Deskriptiv norm ökar förklaringsvärdet med 1,5 % och vana med ytterligare 14,9 %. Då
deskriptiv norm läggs till minskar effekten av de övriga variablerna. Störst minskning
får subjektiv norm vilket innebär att vad de tror att andra gör påverkar deras intention
mer än vad de tror att andra anser om deras eget beteende. Trots att vana läggs till i sista
steget förklarar den mer än någon annan variabel. De enda faktorerna som då är
signifikanta förutom vana är subjektiv norm. För att fastställa vilka individuella föreställningar som mest förklarade intention utfördes ytterligare en regressionsanalys. I
denna analys ingick föreställning av beteendet samt intention. Resultatet visar att det
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som främst påverkar intention är att hastighetsbrott utanför tätort gör resan angenämare
(9,6 % av förklaringsvärdet). I överensstämmelse med detta kommer respondenterna
inte att uppleva obehag (5,1 %), de tror inte heller att de blir bötfällda (2,9 %) och
slutligen anser de att det då blir lättare att komma fram i tid (2,6 %).
Hastigheter inom tätort
Hastighet inom tätort behandlade inställning till att köra i 65 km/tim på en väg där
hastighetsgränsen är 50 km/tim. Tabell 8 visar skillnaden mellan de som svarade att de
har för avsikt att bryta mot hastighetsgränsen och de som inte har samma avsikt.
Tabell 8 Skillnaden mellan grupp A och B: Medelvärde, och signifikansnivå: Hastighet
i tätort.
Avsikt

Ej avsikt

(N=35)

(N=187)

M

M

Köra på en fotgängare

4,2

5,39

**

Krocka med ett annat fordon

3,80

5,04

**

Risken stor att du blir bötfälld

4,43

6,05

***

Anpassas din körstil bättre till trafiken i
övrigt

4,18

2,47

***

Upplever obehag

3,06

4,51

***

Lättare att komma fram i tid

4,00

2,52

***

Acceptabelt – kollegor

3,83

2,47

***

Acceptabelt – arbetsgivare

3,26

1,70

***

Acceptabelt – andra förare

3,80

2,39

***

Att köra 65 km/tim är mycket lätt

5,06

3,61

***

Troligare om du har svårt att hålla
tiden

4,29

2,67

***

3,91

2,30

***

Någon enstaka gång

6,22

4,26

***

Vanligt att köra på detta sätt

4,14

1,55

***

t-test
p

Attityd

Subjektiv norm

Upplevd känsla av kontroll

Deskriptiv norm
Dina kollegor kör i 65/km tim
Tidigare beteende

*** p< .01; ** p< .01. Höga värden visar att personerna instämmer med påståendet.

Tabellen visar att grupp B (som inte har avsikt att bryta mot hastighetsgränsen) skiljer
sig från grupp A (som har för avsikt) i flera hänseenden. Grupp B anser i högre grad än
grupp A att förseelsen kan resultera i att de kör på en fotgängare eller krockar med ett
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annat fordon samt att risken är stor att de blir bötfällda. Grupp A däremot anser att den
högre hastigheten är bättre anpassad till trafikmiljön och att chansen är större att de
hinner fram i tid. Grupp A tror även att andra accepterat deras beteende samtidigt som
de tror att de själva skulle bryta mot regeln. Ungefär en femtedel av respondenterna i
grupp A (21 %) menar att deras arbetsgivare accepterar beteendet medan detta endast
gäller 6 % av förarna i grupp B. Grupp A anser att det är lätt att köra i 65 km/tim på en
50-väg, något som också är relativt vanligt. I grupp A svarar 51 % att beteendet är
vanligt medan detsamma endast gäller 3 % av dem i grupp B. Ytterligare analyser där
alla respondenter i studien ingick visar att 61 % svarade att de någon enstaka gång kört
på detta sätt och 15 % har för avsikt att göra detsamma inom den närmaste framtiden.
En jämförelse mellan de olika förarnas syn på hastighetsbrott i tätort
I denna studie ingår fyra olika grupper av yrkesförare, tunga fordon, buss, taxi och
budbil. För att undersöka om det finns några skillnader mellan grupperna jämfördes
grupperna med hjälp av en ANOVA test. Tabell 9 visar resultaten från denna analys.
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Tabell 9 Skillnaden mellan de olika förargrupperna (ANOVA): medelvärde och
signifikans nivå: hastighet i tätort.
FÖRARE
VARIABLER

TUNGA
FORDON

BUSS

TAXI

BUDBIL

M

M

M

F

M
Attityd
Köra på en fotgängare

5,47

5,05

4,68

5,38

n.s

Krocka med ett annat
fordon

4,88

4,86

4,42

5,08

n.s

Risken stor att du blir
bötfälld

5,90

5,81

5,38

6,38

n.s

Anpassas din körstil
bättre till trafiken i övrigt

2,72

2,71

3,00

2,25

n.s

Upplever obehag

4,30

4,48

3,62

3,15

n.s

Lättare att komma fram
i tid

2,41

2,88

3,63

2,92

*

Acceptabelt – kollegor

2,77

2,63

2,79

3,15

n.s

Acceptabelt –
arbetsgivare

1,81

1,96

2,13

2,31

n.s

Acceptabelt - andra
förare

2,45

2,63

2,87

2,85

n.s

Att köra 65 km/tim är
mycket lätt

3,53

3,94

4,54

4,54

n.s

Troligare om du har
svårt att hålla tiden

2,72

2,97

4,06

3,08

*

2,62

2,51

2,84

2,54

n.s

Någon enstaka gång

4,60

4,36

5,44

5,31

n.s

Vanligt att köra 65 km/h

1,78

2,07

2,32

2,16

n.s

2,14

2,08

2,92

2,08

n.s

Subjektiv norm

Upplevd känsla av kontroll

Deskriptiv norm
Dina kollegor kör i
65/km tim
Tidigare beteende

Intention
Kommer att köra i
65 km/tim inom de
närmaste 3 veckorna

* p< .05; n.s= Ej signifikant. Höga värden visar att personerna instämmer med påståendet. Värden i fet
stil visar på den grupp som avviker mest från de andra.

Resultaten visar inte på några stora skillnader mellan de olika förargrupperna. Det enda
som skiljer dem åt på ett signifikant sätt är deras syn på om hastighetsbrott i tätort
hjälper dem att hålla tiden bättre och att det är svårt att följa reglerna om de har ont om
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tid. De som kör taxi anser i högre grad än de andra att höga hastigheter i tätort tar dem
till destinationen snabbare. De anser också i högre grad än de andra att det är troligt att
de bryter mot regeln om de har ont om tid. Taxiförarna är också de som i högre grad än
de andra respondenterna kan tänka sig att köra i 65 km/tim inom de närmaste tre
veckorna. Denna skillnad är inte signifikant men för taxiförarna är andelen 26 % medan
andelen för förare av tunga fordon är 14 %, bussförare 13% och budbilsförare 7 %.
Viktiga variabler som påverkar intentionen att bryta mot hastighetsregler i tätort
Tre olika analyser gjordes: den första analysen inkluderade endast variablerna som finns
i teorin Theory of Planned Behaviour, TBP, (dvs. attityd, subjektiv norm och upplevd
känsla av kontroll), den andra analysen tog även med deskriptiv norm i analysen och
den tredje analysen tog även med vana.

Tabell 10 Regressionsanalys av intentionen att köra 65 km/tim i tätort.
Variabler

R2

ΔR2

F

Steg 1 β

Steg 2 β

Steg 3 β

.29***

.26***

.17**

.19**

.13

-.01

.23***

.21**

.13*

.16*

.04

1
Attityd
Subjektive norm

.311

.311

33.395

Upplevd känsla av kontroll
2
Deskriptive norm

.329

.018

27.128

.536

.208

51.170

3
Vana

56***

*** p< .001; ** p< .01; * p<.05. β=standardized regression coefficients.

Tabellen visar att teorin TPB förklarar 31 % av intentionen att bryta mot hastighetsregler i tätort. Attityd förklarar intentionen bäst, följt av upplevd känsla av kontroll och
subjektiv norm. Detta innebär att de som har för avsikt att bryta mot hastighetsreglerna i
tätort är positivt inställda till detta, anser att det är lätt att köra i 65 km/h och upplever
att deras arbetskamrater, arbetsgivare och andra förare accepterar beteendet. Då
deskriptiv norm läggs till i den andra analysen ökar förklaringsvärdet med 1,8 % och då
vana läggs till ökar värdet med ytterligare 20,8 %. De variabler som förklarar beteendet
bäst är vana följt av attityd och upplevd känsla av kontroll. För att fastställa vilka
individuella föreställningar som mest förklarar intention utfördes ytterligare en regressionsanalys. I denna tredje analys ingick föreställning av beteendet samt intention.
Resultatet visar att det som främst påverkar intention att bryta mot hastighetsregler
inom tätort är tidsvinsten eftersom man tror att det innebär att man lättare kommer fram
i tid (14,1 % av förklaringsvärdet) men även att man bättre anpassar sig till trafikrytmen
(6,6 %). Dessutom upplever man inte att risken är speciellt stor att man skall bli bötfälld
(3,9 %).
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3.2.2 Användning av bilbälte
Föreliggande delstudie presenterade ytterligare ett scenario som behandlade bilbälte i
och utanför tätort. Innan respondenterna i studien tog ställning till de olika påståendena
skulle de utgå från att de körde sitt fordon utan bilbälte.
Bilbälte utanför tätort
Tabell 11 visar skillnaden mellan de som har för avsikt att köra utan bilbälte utanför
tätort och de som inte har samma avsikt.
Tabell 11 Skillnaden mellan grupp A och B: medelvärde och signifikansnivå: bilbälte
utanför tätort.
Avsikt

Ej avsikt

A

B

t-test

(N=24)

(N=159)

p

M

M

Uppleva oro över att något skulle hända

4.00

5,19

*

Ökar risken att råka ut för en allvarlig
personskada

6,08

6,62

n.s

Minskar risken att råka ut för en allvarlig
personskada

3,29

2,33

n.s

Riskerar att bli bötfälld

4,08

5,27

*

Resan blir angenämare utan bälte

3,92

1,83

***

Acceptabelt - kollegor

4,05

2,50

***

Acceptabelt - arbetsgivare

2,69

1,60

***

3,80

1,75

*

3,83 (1,80)

2,27 (1,38)

***

Någon enstaka gång

6,44 (1,24)

3,36 (2,40)

***

Vanligt att köra bil utan bälte

4,17 (2,30)

1,25 (0,62)

***

Attityder

Subjektiv norm

Upplevd kontroll över beteendet
Troligare att låta bli om du enbart kör en
kort sträcka
Deskriptiv norm
Dina kollegor kör utan bilbälte
Tidigare beteende

*** p< .001; ** p< .01; * p< .05; ns= Ej signifikant. Höga värden visar att personerna instämmer med
påståendet.

Tabellen visar att det är relativt stor skillnad mellan grupp A (som har för avsikt att köra
bil utanför tätort utan bilbälte) och grupp B (som inte har för avsikt att köra bil utanför
tätort utan bilbälte). Grupp B är mera oroliga över att något skulle kunna hända om de
kör bil utan bälte. Grupp A å andra sidan anser att körningen blir mera angenäm och att
risken inte är så stor att de blir bötfällda. Den subjektiva normen visar att grupp A i
högre grad än grupp B anser att deras beteende är accepterat av andra och den deskrip-
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tiva normen visar att de även tror att deras arbetskamrater inte använder bältet. I grupp
A tror 30 % att deras arbetskamrater inte använder bilbältet medan endast 6 % i grupp B
tror detsamma. Grupp A svarar också att det är mera troligt att de skulle låta bli att
använda bilbältet om de har bråttom. För denna grupp har detta beteende blivit en vana.
I grupp A svarar 46 % att beteendet är vanligt medan detsamma endast gäller mindre än
1 % (0,6 %) för grupp B. Ytterligare analyser som omfattar hela urvalet visar att 12 %
kommer att köra bil utan bilbälte inom den närmaste framtiden och att 42 % kommer att
någon enstaka gång låta bli att använda bilbältet.
En jämförelse mellan de olika förarnas syn på bilbälte utanför tätort
Tabell 12 Skillnaden mellan de olika förargrupperna (ANOVA): medelvärde och
signifikansnivå: bilbälte utanför tätort.
FÖRARE
VARIABLER

TUNGA
FORDON

BUSS

TAXI

BUDBIL

M

M

M

F

M
Attityd
Uppleva oro

4,60

4,73

6,02

4,42

***

Ökar risken för skada

6,45

6,35

6,67

6,75

n.s

Minskar risken för skada

2,68

2,24

2,63

1,59

n.s

Risken stor att få böter

5,08

5,18

4,93

5,42

n.s

Resan blir angenämare

2,43

2,17

1,56

2,33

n.s

Acceptabelt – kollegor

2,84

3,02

1,86

2,67

**

Acceptabelt –
arbetsgivare

1,83

1,93

1,30

2,00

n.s

a

2,04

1,79

3,00

n.s

2,84

2,30

1,98

2,58

*

Någon enstaka gång

4,28

3,55

3,16

5,25

*

Vanligt att köra utan
bälte

2,07

1,69

1,14

1,92

n.s

2,37

2,05

1,52

2,50

n.s

Subjektiv norm

Upplevd känsla av kontroll
Troligare att låta bli om
du enbart kör en kort
sträcka
Deskriptiv Norm
Dina kollegor kör bil utan
bilbälte
Tidigare beteend

Intention
Kommer att köra utan
bilbälte inom de
närmaste 3 veckorna

** p< .01; * p<.05; n.s= Ej signifikant. a= denna fråga ingick inte i deras enkät. Höga värden visar att
personerna instämmer med påståendet. Värden i fet stil visar på den grupp som avviker mest från de
andra.
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Tabellen visar att det är relativt små skillnader mellan de olika förargrupperna. Taxiförarna upplever en större oro över att något skulle kunna hända. De tror inte heller i
lika hög grad som de andra respondenterna att deras kollegor accepterar beteendet. Då
det handlar om förarnas syn på om deras arbetskamrater skulle köra bil utan bilbälte så
är det även här taxiförarna som i högre grad än de andra respondenterna anser att så inte
är fallet. Det är också de som i mindre grad än de andra tidigare kört bil utan bilbälte.
Viktiga variabler som påverkar intentionen att använda bilbälte utanför tätort
Tre olika analyser gjordes: den första analysen inkluderade endast variablerna som finns
i teorin Theory of Planned Behaviour (dvs. attityd, subjektiv norm och upplevd känsla
av kontroll), den andra analysen tog även med deskriptiv norm i analysen och den tredje
analysen tog även med vana.
Tabell 13 Regressionsanalys av intentionen att inte använda bilbälte utanför tätort.
Variabler

R2

ΔR2

F

Steg 1 β

Steg 2 β

Steg 3 β

.26***

.24**

.12

.14

.05

.02

.47***

.43***

.28***

.20*

.17*

1
Attityd
Subjektiv norms

.412

.412

27.293

Upplevd känsla av kontroll
2
Deskriptiv norm

.439

.027

22.670

3
Vana

.524

.085

25.339

.37***

Notes. *** p< .001; ** p< .01; * p<.05. β =standardiserad regression coefficients.

Tabellen visar att teorin förklarar 41,2 % av beteendet. Den faktor med det högsta
förklaringsvärdet är upplevd känsla av kontroll vilken handlar om bilbältesanvändning
och om den är kopplad till sträckans längd eller inte, följt av attityd. Detta innebär att
sträckans längd är avgörande för intentionen samt att de upplever att konsekvensen av
beteendet inte leder till något negativt. Subjektiv norm bidrar inte till förklaringen av
intentionen. Då deskriptiv norm läggs till i den andra analysen ökare förklaringsvärdet
med 2,7 %. Eftersom subjektiv norm inte är signifikant medan deskriptiv norm är
signifikant, förklarar synen på andras beteende intention mera än hur acceptabelt det
egna beteendet är, dvs. vad som anses vara normalt snarare än vad man borde göra. Då
vana läggs till i den tredje analysen ökar värdet ytterligare med 8,5 %. Det totala värdet
blir då 52,4 %. Den variabel som förutom vana är signifikant i steg 3 är upplevd känsla
av kontroll. För att fastställa vilka individuella föreställningar som mest förklarar
intention utfördes ytterligare en regressionsanalys. I denna analys ingår föreställning av
beteendet samt intention. Resultatet visar att det som främst påverkar intention att inte
använda bilbälte utanför tätort är att resan då blir angenämare (14,2 % av
förklaringsvärdet). Dessutom anser man inte att risken är speciellt stor att man blir
bötfälld (3,5 %).
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Bilbälte inom tätort
Skillnaden mellan dem som har för avsikt att köra bil utan bilbälte inom tätort med de
som inte har samma avsikt visas i Tabell 14.
Tabell 14 Skillnaden mellan grupp A och B: medelvärde och signifikansnivå: bilbälte i
tätort.
Avsikt

Ej avsikt

A

B

t-test

(N=57)

(N=162)

p

M

M

Uppleva oro

3.17

4.62

**

Ökar risken för skada

4.96

4.72

n.s

Minskar risken för skada

5.48

5.43

n.s

Risken stor att få böter

4.43

5.73

***

Resan blir angenämare

3.90

1.72

***

Acceptabelt - kollegor

4.42

2.31

***

Acceptabelt – arbetsgivare

3.00

1.65

***

3.82

1.99

***

3.82

1.99

***

Någon enstaka gång

6.62

3.60

***

Vanligt att köra utan bälte

5.63

1.36

***

Attityd

Subjektiv norm

Upplevd känsla av kontroll
Troligare att låta bli om du enbart
kör en kort sträcka

Deskriptiv norm
Dina kollegor kör bil utan bilbälte

Tidigare beteende

*** p< .001; ** p< .01; ns: Ej signifikant. Höga värden visar att personerna instämmer med påståendet.

Tabellen visar att skillnaden mellan grupp A och B är relativt stor. Grupp A (som har
för avsikt att köra bil utan bälte i tätort) anser i högre grad än grupp B (som inte har för
avsikt) att de inte skulle uppleva oro. De anser också att andra accepterar beteendet. För
grupp A påverkar sträckans längd om de använder bilbälte eller inte eftersom risken är
större för dem att de inte använder bilbältet om de endast skall köra en kort sträcka. I
enlighet med detta har de även tidigare avstått från att använda bilbältet. I grupp A
anger 81 % att det är vanligt att köra obältad medan detsamma för grupp B endast gäller
1 %. Ytterligare analyser visar att då man tar hänsyn till hela gruppen har 25 % för
avsikt att inte använda bilbältet inom de närmaste tre veckorna och 54 % svarar att det
hänt någon enstaka gång.
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En jämförelse mellan de olika förarnas syn på användningen av bilbälte i tätort
Tabell 15 Skillnaden mellan de olika förargrupperna (ANOVA): medelvärde och
signifikansnivå: bilbälte i tätort.
FÖRARE

TUNG TRAFIK

BUSS

TAXI

BUDBIL

M

M

M

M

Uppleva oro

4,29

3,37

2,76

4,69

n.s

Ökar risken för skada

6,18

6,02

6,38

6,77

n.s

Minskar risken för
skada

2,53

2,90

2,05

2,08

n.s

Risken stor att få böter

5,39

5,35

5,44

5,69

n.s

Resan blir angenämare

2,54

2,24

1,90

2,23

n.s

Acceptabelt – kollegor

3,04

2,84

2,50

3,15

n.s

Acceptabelt –
arbetsgivare

1,75

2,23

2,01

2,03

n.s

3,50

2,99

2,37

2,54

n.s

2,77

2,49

1,84

2,15

*

Någon enstaka gång

4,84

4,51

3,34

4,46

*

Vanligt att köra utan
bälte

2,66

2,71

1,70

1,85

n.s

2,78

2,81

2,32

1,69

n.s

VARIABLER

F

Attityd

Subjektiv norm

Upplevd känsla av kontroll
Troligare att låta bli om
du enbart kör en kort
sträcka

Deskriptiv Norm
Dina kollegor kör bil
utan bilbälte

Tidigare beteende

Intention
Kommer att köra utan
bilbälte inom de
närmaste 3 veckorna

*p< .05; ns= Ej signifikant. Höga värden visar att personerna instämmer med påståendet. Värden i fet stil
visar på den grupp som avviker mest från de andra.

Tabellen visar att skillnaden inte är speciellt stor mellan de olika förarna. Det som
skiljer dem åt är att taxiförarna i mindre grad än de andra inte tror att deras kollegor
skulle köra utan bilbälte. De har inte heller i lika hög grad som de andra tidigare kört bil
utan bilbälte.
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Viktiga variabler som påverkar intentionen att använda bilbälte i tätort
Tre olika analyser gjordes: den första analysen inkluderade endast variablerna som finns
i teorin Theory of Planned Behaviour (dvs. attityd, subjektiv norm och upplevd känsla
av kontroll) den andra analysen tog även med deskriptiv norm i analysen och den tredje
analysen tog även med vana.
Tabell 16 Regressionsanalys av intentionen att inte använda bilbälte i tätort.
Variabler

R2

ΔR2

F

Steg 1 β

Steg 2
β

Steg 3
β

.21***

.20***

,03

.23***

.17**

,06

.46***

.43***

,01

1
Attityd
Subjektiv norm

.507

.507

74,688

Upplevd känsla av kontroll
2
Deskriptiv norm

.521

.014

58.898

.763

.242

138.998

.15*

.003

3
Vana

.85***

Notes. *** p< .001; ** p< .01; * p<.05. β =standardized regression coefficients.

Tabellen visar att teorin förklarar 51 % av beteendet och att deskriptiv norm ökar
förklaringsvärdet med 1,4 % och en ytterligare ökning åstadkoms då vana läggs till i
den tredje analysen, 24,2 %. I den första analysen förklarar attitydintentionen bäst, följt
av subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll. Detta innebär att de som inte
använder bilbältet i tätort inte heller tror att det kan leda till något negativt. De upplever
också att andra accepterar deras beteende och det är vanligare för dem att de som inte
använder bilbältet om de endast skall köra en kort sträcka. Då deskriptiv norm läggs till
i den andra analysen förlorar subjektiv norm i värde vilket innebär att intentionen
påverkas i lika hög grad av vad de tror andra gör som deras uppfattning om det egna
beteendet. Resultaten visar även att då det gäller bilbälte i tätort är tidigare beteende
mycket viktigt eftersom denna variabel förklarar en stor andel av intention. För att
fastställa vilka individuella föreställningar som mest förklarade intention utfördes
ytterligare en regressionsanalys. I denna analys ingick föreställning av beteendet samt
intention. Resultatet visar att det som främst påverkar intention att inte använda bilbälte
i tätort är upplevelsen att resan blir angenämare utan bilbälte (25,2 % av förklaringsvärdet) men även att man inte upplever någon oro över att något skall hända (7,6 %)
samt att risken är relativt liten att man blir bötfälld (2,3 %).
3.2.3 Arbetsförhållanden
I enkäten ingick även påståenden om arbetsförhållanden med avseende på hur
konkurrensen med andra företag påverkade regelbrott samt även tempot i arbetet samt
om respondenterna lät bli att utnyttja vilotider. Dessa påståenden ställdes till dem som
körde budbil, taxi och i tung trafik. Tabell 21 presenterar sambandet mellan intention
och svaret på dessa påståenden.
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Tabell 17 Konkurrensen och hastighetsregler i och utanför tätort.
Scenario

Intention

Attityd

SN

PBC

Utanför tätort

.38**

.27**

.18*

.26**

I tätort

.33**

.22**

.26**

.40**

** p< .01

Tabellen visar att det finns ett samband mellan vad respondenterna ämnar göra inom
den närmaste framtiden samt deras syn på konkurrensen inom branschen, något som
gäller både utanför och i tätort. Det finns även ett samband mellan deras attityd,
subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll. Detta innebär att de som svarar att
konkurrensen får dem att bryta mot regeln i högre grad än de andra respondenterna inte
upplever att beteendet kan leda till något negativt. Deras arbetskamrater och arbetsgivare accepterar beteendet i högre grad och det är mera troligt att de kommer att bryta
mot regeln om de har ont om tid. Utanför tätort var det de som körde budbil
(Medelvärde=3,55) som instämde mest med påståendet följt av taxi (M=2,65) och de
som körde i tung trafik (M=2,17).
På frågan om tempot rent allmänt är högt inom deras bransch instämde 52 % med
påståendet. Den förare som instämmer mest var förare av tung trafik (67 %), följt av
taxiförare (56 %), förare av buss (55 %) och budbilsförare (31 %).
Analyserna visar också att 18 % av respondenterna tummar på vilotider för att hinna
med (dvs. man fikar då man kör och lastning räknas som vila) och 45 % instämmer med
att de nya reglerna för kör- och vilotider är svåra att följa.
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4

Diskussion och slutsatser

4.1

Delstudie 1 (kvalitativ studie) – diskussion

Av intervjuerna framgår det att det förekommer problem med regelefterlevnad när det
gäller bilbältesanvändning och hastighet. De intervjuade upplever att man är noga med
att hålla hastigheten på 30-vägar, (speciellt vid skolor) medan det inte upplevs som lika
viktigt att hålla hastigheten på de större vägarna. Den huvudsakliga anledningen till att
man överskrider hastighetsgränserna, enligt de intervjuade, är tidspressen. Detta
överensstämmer också med en tidigare studie som visat att just tidspressen är en vanlig
orsak till att hastighetsgränserna överskrids (Newman, m.fl., 2004). Vissa vittnar om en
arbetssituation med hög konkurrens som innebär stora krav på att leverera i tid vilket i
sin tur innebär att man tummar på både hastigheter och raster. Vissa företag ser regelefterlevnad som en form av konkurrensmedel, vilket konkret innebär att de företag som
inte följer reglerna får konkurrensfördelar.
Trots det anser man inte att höga hastigheter och slarv med raster är det största
problemet vad gäller brister i regelefterlevnad utan att det stora problemet är den
bristande bilbältesanvändningen. Tidigare studier har visat att bilbältesanvändningen
bland yrkesförare är mycket låg då endast 8 av 10 förare inte använder bilbälte
(Cronvall, 2003). Enligt intervjupersonerna gäller detta framförallt förare av större
fordon, där anledningen anses vara att man då känner sig säker och inte lika utsatt. Det
verkar också finnas föreställningar om att det till och med är säkrare att köra utan
bilbälte. Det är också vanligt att förare som åker korta sträckor med många stopp slarvar
med bilbältet eftersom man anser att det är besvärligt att behöva ta av och på sig
bilbältet hela tiden.
Den allmänna uppfattningen är att det inte förekommer så många allvarliga olyckor
bland yrkesförarna, men få har gjort någon egen uppföljning. I de flesta fall får de ändå
reda på om en allvarlig olycka inträffat men kunskapen om de smärre olyckorna verkar
rätt dålig. Allmänt tror man inte att olyckorna beror på bristande omdöme hos föraren
utan att det många gånger beror på miljön och andras beteende. Utifrån intervjusvaren
kan man förstå att det finns en yrkesstolthet som innebär att man ser sig själv som en
skicklig förare vilket också innebär att man tänker på säkerheten. Detta skulle då
innebära att förseelser som beror på tidspress ligger utanför förarnas egen kontroll. En
annan förklaring kan vara att förarna bryter mot regler då de anser att det är säkert att
göra så (Forward & Lewin, 2006).
Tidigare undersökningar har visat att företagets kultur och arbete med säkerhetsfrågor
har ett stort inflytande på förarnas beteende i trafiken (Newman, m.fl., 2004). De flesta
företag som intervjupersonerna representerar har någon form av trafiksäkerhetspolicy
och arbetar med dessa frågor, bland annat i form av utbildningar. Effekten av dessa
utbildningar är svår att fastställa eftersom man inte har gjort några utvärderingar. Andra
sätt att öka regelefterlevnaden är att prata med föraren eller ge denne en varning.
Problemet med detta är att företaget inte alltid vet hur föraren kör eftersom man endast i
undantag registrerar deras körsätt. Istället förlitar man sig på tips från andra.
Ytterligare ett sätt att öka regelefterlevnaden är att installera olika tekniska system i
fordonet såsom alkolås eller ISA-system. ISA (Intelligent stöd för anpassning av
hastighet) används i begränsad omfattning. I vissa fordon finns det även spärrar som gör
att man inte kan köra fortare än en bestämd hastighet. Dock framkommer det att det går
att manipulera systemet.
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Många yrkesförare är mycket positiva till olika tekniska system. En av intervjupersonerna menar dock att man får vara uppmärksam så att inte hjälpmedlen passifiserar
föraren och tar ifrån honom/henne det egna ansvaret. Inom bussbranschen har man
också prövat på ett system som visade för passagerna hur fort föraren körde, något som
man upplevde som mycket stressande.
Inställningen till alkohol och körning var väldigt negativ. Intervjupersonerna anser att
detta är något som man fördömer och det finns en norm som säger att man inte skall
köra bil när man druckit alkohol. Det innebär att man inte anser att alkohol bland
förarna är något stort problem, även om det finns undantag.

4.2

Delstudie 2 (kvantitativ studie) – diskussion

Föreliggande delstudie syftar till att belysa yrkesförares inställning till hastighetsförseelser och bilbältesanvändning både i tätort och utanför tätort. Det skickades ut
1 770 enkäter till 221 företag inom buss-, åkeri-, budbil- och taxibranschen. Bland dessa
svarade 443 personer, vilket innebär att svarsfrekvensen var 25 %. Eftersom forskarna
själva inte kunde skicka ut enkäten direkt till varje respondent, utan fick förlita sig på att
de olika företagen delade ut enkäten, kan dock den faktiska svarsfrekvensen inte
fastställas. De personer som svarade på enkäterna var mestadels män (89 %). Den
bransch som hade flest kvinnliga respondenter var bussbranschen (5,2 %) följt av
taxibranschen (3 %). Enligt mätning från SCB var 93 % av alla fordonsförare år 2005
män vilket innebär att fördelningen mellan män och kvinnor i delstudien representerar
förhållandet i branschen (SCB, 2005).
Respondenterna fick också svara på om de blivit dömda för något trafikbrott (bortsett
från parkeringsböter). Resultaten visade att en relativt stor andel svarade att så var fallet
(38,8 %). Förare av taxi och buss stod för den största andelen. Även andelen olyckor var
relativt hög då 38 % svarade att de varit inblandade i en eller flera olyckor.
Föreliggande delstudie utgick från två olika scenarion där respondenterna tog ställning
till regelbrott inom tätort eller utanför tätort. Påståenden om tätort besvarades av
210 personer och påståenden som handlade om regelbrott utanför tätort besvarades av
184 personer. De påståenden som ingick i enkäten var utformade i enlighet med en
utökad version av teorin Theory of Planned Behaviour. Förutom attityd, subjektiv norm
och upplevd känsla av kontroll ingick deskriptiv norm och tidigare beteende. I följande
diskussion kommer regelefterlevnad vad gäller hastighet och bilbälte att diskuteras var
för sig.
Yrkesförares syn på hastighetsöverträdelser
Andelen yrkesförare som svarade att de hade för avsikt att köra i 90 km/tim på en
70-väg var 30 % medan motsvarande andel inom tätort (dvs. de som hade för avsikt att
köra i 65 km/tim på en 50-väg) var betydligt lägre, 15 %. Skillnaden mellan regelbrott i
tätort och utanför tätort får också stöd från de intervjuer som genomfördes i delstudie 1
men även av andra studier med privatbilister. Dessa studier har nämligen visat att det är
betydligt vanligare att förare bryter mot hastighetsgränsen utanför tätort än inom tätort
(Ifvers, 2007). Andelen som i föreliggande delstudie hade för avsikt att bryta mot
hastighetsgränsen inom tätort är också jämförbar med en annan svensk studie där privatbilister ingick och där 17 % svarade att de hade denna avsikt (Forward, submitted).
Trots att det var relativt få respondenter som svarade att de hade för avsikt att bryta mot
hastighetsgränsen, speciellt inom tätort, svarade betydligt fler att de någon enstaka gång
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hade kört på detta sätt. Utanför tätort var andelen 73 % och inom tätort 61 %. I de
hastighetsmätningar som NTF och Vägverket utfört i tätort visar resultaten att cirka
75–80 % av yrkesförarna bryter mot hastighetsreglerna (Holm, 2002; Vägverket, 2007).
Någon direkt jämförelse är svår att göra eftersom föreliggande studie koncentrerar sig
på relativt allvarliga hastighetsförseelser, 15–20 km/tim över den tillåtna gränsen,
medan NTF och Vägverket mätte alla hastighetsförseelser. Vad man ändå kan konstatera är att den andel, som enligt egen utsago, någon enstaka gång kör för fort stämmer
väl överens med ovanstående mätningar.
För att öka förståelsen av det undersökta beteendet jämfördes två olika grupper; de som
hade för avsikt att bryta mot hastighetsgränsen (grupp A) och de som inte hade samma
avsikt (grupp B). Resultaten visade på stora skillnader mellan dessa båda grupper. I
enlighet med andra studier ansåg grupp A att en hög hastighet var kopplad till en positiv
upplevelse vilket kunde handla om att körningen blev angenämare medan de andra såg
faror (Parker, m.fl., 1992a; Forward, submitted). Utanför tätort angav de som hade för
avsikt att bryta mot reglerna att kollegor accepterade beteendet samt att arbetskamraterna själva körde på detta sätt. Inom tätort påverkades hastighetsförseelser mer av deras
attityder dvs. förarnas inställning var att körstilen bättre anpassades till övrig trafik och
att det var lättare att komma fram i tid. I båda grupperna ansåg man att arbetskamrater i
högre grad än arbetsgivare accepterade regelbrottet. Intressant är också att i grupp A var
det en relativt stor andel som även ansåg att arbetsgivaren accepterade beteendet
(utanför tätort 18 % och inom tätort 21 %). Detta var inte något som framkom under
intervjuerna med arbetsgivare och branschorganisationer. Men i detta hänseende är det
ändå värt att poängtera att de intervjuade såg bristande bilbältesanvändning som det
största problemet när det gäller regelefterlevnad och inte hastighetsförseelser. Då
orsaken till hastighetsbrott diskuterades påpekade man att sådana brott ofta var
kopplade till den hårda konkurrensen inom branschen och inte till felaktiga attityder
eller normer.
Eftersom respondenterna i denna delstudie representerade olika förargrupper gjordes
även analyser för att utröna om det fanns några signifikanta skillnader mellan dessa
grupper i deras syn på hastighetsförseelser. Resultaten visade relativt små skillnader.
Utanför tätort var bussförarna de som var mest negativa till hastighetsförseelser. De
ansåg att ett sådant beteende skulle ge dem obehag, att både deras kollegor och
arbetskamrater skulle misstycka och det var också mindre troligt att de skulle köra på
detta sätt även om de hade ont om tid. I enlighet med detta synsätt svarade också bussförarna i mindre grad än de andra att de avsåg att bryta mot hastighetsregeln utanför
tätort. De som körde budbil och taxi svarade i högre grad än de andra att de avsåg att
köra för fort där hastighetsgränsen var 70 km/tim (50 % respektive 42 %). Taxiförarna
utmärkte sig även i sin syn på hastighetsförseelser inom tätort. Till skillnad från de
andra grupperna var de något mer positivt inställda till förseelsen. De såg större tidsvinster vilket också förklarade varför de i högre grad än de andra respondenterna
överskred hastighetsgränsen om de hade ont om tid. I tätort var skillnaden mellan de
olika förargruppernas intention inte signifikant men även här avsåg ändå en större andel
av taxiförarna att köra på detta sätt (26 %) jämfört med förare av tunga fordon (14 %),
buss (13 %) och budbil (7 %). Jämfört med de observationer som Vägverket och NTF
genomfört kan man se vissa likheter i den mån att taxiförarna utmärker sig (Holm,
2002; Vägverket, 2007). Däremot framgår av Vägverkets observationer att även
bussförarna var en problemgrupp, något som denna studie inte kunde bekräfta.
I denna delstudie användes en utökad version av teorin Theory of Planned Behaviour,
TPB. I enlighet med denna teori kombinerades alla föreställningar för att bilda ett
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globalt mått på attityd, subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll. Trots det
användes inte teorin i dess striktaste mening eftersom det inte ingick något mått på hur
respondenterna värderade varje föreställning.
Därefter testades den utökade versionen av TPB. Resultaten visade att den ursprungliga
teorin förklarade 29,5 % av intentionen att bryta mot regler utanför tätort medan
förklaringsvärdet var något högre inom tätort, 31,1 %. Andra studier som studerat
privatbilister och som använt TPB har funnit att teorin förklarar 47–48 % av intentionen
att bryta mot regler inom tätort (Elliott, m.fl., 2003; Forward, submitted; Parker m.fl.,
1992b) och 53 % utanför tätort (Forward, manuskript). I studien av Elliott m.fl. (2003)
och Parker m.fl. (1992b) var upplevd känsla av kontroll den viktigaste faktorn medan i
en studie av Forward (submitted) var attityd den viktigaste faktorn. Den sistnämnda
studien överensstämmer väl med föreliggande delstudie där attityd, följt av upplevd
känsla av kontroll och subjektiv norm, förklarade intentionen. Utanför tätort var det
främst subjektiv norm, följt av upplevd känsla av kontroll och attityd, som förklarade
intentionen.
I denna delstudie lades sedan deskriptiv norm till i analysens andra steg vilket ökade
förklaringsvärdet med 1,5–1,8 %. Eftersom deskriptiv norm mäter om respondenterna
tror att även andra kommer att bryta mot hastighetsbestämmelser så har den tolkats som
ett mått på om beteendet anses vara normalt eller inte. Slutsatsen från denna studie är att
de som har för avsikt att bryta mot hastighetsbestämmelser samtidigt tror att även andra
kommer att bete sig på samma sätt. I det tredje steget av analysen i denna delstudie
lades sedan vana till teorin och resultaten visade på en stor effekt. Utanför tätort
förklarade vana ytterligare 14,9 % och inom tätort 20,8 %. Liknade resultat har också
presenterats av Forward (submitted) där vana ökade förklaringsvärdet med 17,4 % i
tätort. Detta påvisar att hastighetsöverträdelser i hög grad är styrt av vana men som
tidigare påpekats är beteendet även styrt av attityder, normer och kontroll. Detta innebär
att för de förare som bryter mot reglerna finns inte någon större konflikt mellan deras
tidigare beteende och deras nuvarande värderingar.
Ytterligare analyser genomfördes för att ta reda på vilka individuella föreställningar
som mest påverkade förarnas intention att överskrida hastighetsgränser. Resultaten
visade att utanför tätort handlade det främst om att höga hastigheter ansågs göra resan
angenämare och att man kom fram fortare. Man upplevde inte heller något obehag och
var inte speciellt orolig för att bli bötfälld. Inom tätort handlade det också om att
komma fram i tid men även att man på ett bättre sätt följde trafikrytmen. I likhet med
utanför tätort var man inte orolig över böter.
Yrkesförares syn på användning av bilbälte
Andelen respondenter som svarade att de hade för avsikt att inte använda bilbälte
utanför tätort var 12 % medan andelen inom tätort var dubbelt så högt, 25 %. Detta
överensstämmer väl med andra studier som visat att andelen är högre utanför tätort
jämfört med inom tätort (Ifver, 2007). Däremot är användandet av bilbälte inte lika lågt
som tidigare observationer av yrkesförare visat (Cronvall, 2003; Holmqvist, 2000). I
dessa studier har man påvisat att bältesanvändningen är omkring 20 %. Även om man
inberäknar dem som svarade att de någon enstaka gång inte använde bilbältet (utanför
tätort 42 % och inom tätort 54 %) indikerar resultatet av denna studie en betydligt högre
grad av bältesanvändning. Det finns olika förklaringar till detta, exempelvis att respondenterna underrapporterade beteendet eller att användandet av bilbältet har ökat sedan
de tidigare studierna genomfördes. Oavsett tänkbar förklaring visar den höga andelen
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som någon gång inte använt bilbältet är att beteendet inte blivit automatiserat och att
andelen fortfarande ligger långt efter privatbilisternas 93 % (Cedersund, 2007).
Vilka faktorer som låg bakom yrkesförarnas benägenhet att inte använda bilbälte
studerades också mera ingående. Delstudien visade att de förare som inte använde
bilbältet utanför tätort i högre grad än andra fann att detta var något både arbetskamrater
och arbetsgivare accepterade, att resan blev angenämare utan bilbälte, att chansen var
stor att de skulle låta bli om de enbart skulle köra en kort sträcka och att även deras
arbetskamrater körde utan bilbälte. Liknande faktorer påverkade intentionen att inte
använda bilbältet inom tätort. Frågan om hur angenämt det var, hur lång sträckan var
och om kollegor själva inte använde bilbältet var speciellt påtagligt. Ett flertal studier
har i likhet med föreliggande delstudie funnit att ett viktigt skäl för att inte använda
bilbälte är att det är obehagligt (ex.vis Ashton & Warr’s, 1976; Bener & Jadaan, 1990;
Fhanér & Hane, 1974; Fockler & Cooper, 1988; Forward, et al. 2000). Föreliggande
delstudie fann även att man var mindre orolig över att något allvarligt skulle hända om
man inte använde bilbältet i tätort jämfört med utanför tätort. En orsak till detta kan vara
att hastigheten är lägre. En annan förklaring, som redovisades i delstudie 1, var att
förarna i tunga fordon kände sig tryggare eftersom de sitter högt upp.
En jämförelse gjordes även av de olika förarnas inställning till bilbältesanvändning. I
detta fall upplevde taxiförarna en större oro och trodde inte att beteendet att inte
använda bilbältet var lika accepterat av andra. I övrigt var det rätt små skillnader mellan
de olika förargrupperna.
I likhet med hastighetsbrott användes teorin Theory of Planned Behaviour, TPB, för att
förklara intentionen att använda bilbälte. Teorin förklarade 41,2 % av intentionen
utanför tätort och 50,7 % inom tätort. Utanför tätort var upplevd känsla av kontroll en
viktig faktor och inom tätort var både upplevd känsla av kontroll och subjektiv norm
viktiga. I analysens andra steg lades deskriptiv norm till, vilket ökade värdet med 2,7
(utanför tätort) och 1,4 % (inom tätort). Den största effekten åstadkoms då vana lades
till med en värdeökning på 8,5 % (utanför tätort) till hela 24,2 % (inom tätort). Återigen
visade detta på att även bilbältesanvändning var starkt kopplat till vana, speciellt i tätort.
Trots det kan man också konstatera att deras tidigare beteende inte strider mot deras
attityder, normer och upplevd kontroll över beteendet. Den starka effekten av upplevd
kontroll kan i viss mån tolkas som en rationalisering eftersom en förare förmodligen
inte skulle låta bli att använda bilbältet även om sträckan var kort om inte samma förare
också ansåg att beteendet inte var så allvarligt, något som denna studie även kunde
verifiera.
För att fastställa vilka individuella föreställningar som mest förklarade intention att inte
använda bilbältet utfördes två olika regressionsanalyser. I dessa analyser ingick
föreställning av beteendet samt intention. Resultatet visade att den föreställning som
mest förklarade intention var den som handlade om att det var angenämare köra utan
bilbälte. Detta gällde både i och utanför tätort men framförallt inom tätort. En förklaring
till detta presenterades av de respondenter i delstudie 1 som förklarade att man inom
vissa branscher kör väldigt korta sträckor. Detta innebar många av och påstigningar och
då kunde ett bilbälte upplevas som besvärligt. I övrigt visade resultaten från regressionsanalysen att de som inte använde bilbältet inte heller kände någon större oro över att
något skulle hända samt att man inte trodde att beteendet skulle resultera i böter.
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Arbetsförhållanden
I enkäten fanns även några påståenden om förarnas arbetsförhållanden med avseende på
konkurrens, tidspress och vilotider. Frågan om konkurrens utgick från att förare mer
eller mindre tvingades att bryta mot hastighetsreglerna för att kunna konkurrera med
andra. Resultaten visade att det fanns en koppling mellan ett jakande svar på denna
fråga och förarnas egna avsikter att bryta mot denna regel vilket kan tolkas som att det
är något de gör mot deras egen vilja. Ytterligare analyser gjordes därför för att fastställa
om så var fallet. Resultaten visade att svaret på denna fråga även var kopplad till deras
attityder, normer och upplevda kontroll över beteendet. Detta innebär att de som
upplevde att man måste bryta mot reglerna samtidigt hade en positiv inställning till
avvikelsen, ansåg att andra accepterade beteendet samt ansåg att det var lätt att genomföra handlingen. Därmed kan man sluta sig till, att trots konkurrensen, var det ändå ett
beteende som förarna själva styrde över.
En möjlig tolkning av dessa resultat är att en förare som är motståndare till hastighetsbrott inte på samma sätt som andra låter sig påverkas av konkurrensen eftersom man är
orolig över konsekvenserna. Trots det skall man inte negligera effekten av konkurrens
eftersom det var något som även de intervjuade i delstudie 1 behandlade. Det kan
mycket väl vara så att det är en hård konkurrens som ställer krav på snabbare transporter
samtidigt som förarna själva inte upplever någon större konflikt i att bryta mot regeln
som sådan. Resultaten från delstudie 2 visade även att tempot upplevdes som högt vilket
givetvis kan kopplas till det som tidigare beskrivits. Ungefär hälften av de svarande
instämde starkt med att tempot var högt. De förare som instämde mest med detta påstående var de som körde tung trafik följt av taxi, buss och budbil. I studien av Linderholm
och Hansson (2007) framkom det också att den ökade stressen i trafiken samt konkurrensen med andra firmor bidrog till att förarna tog större risker.
Slutligen visade resultaten att ungefär en femtedel av förarna angav att de ”tummade
på” vilotider för att hinna med och närmare hälften ansåg att de nya reglerna var svåra
att följa. Visserligen är det svårt att formellt inte utnyttja vilotider eftersom ett sådant
beteende registreras i färdskrivaren och man kan bli bötfälld även långt efter förseelsen
inträffat (se Linderholm & Hansson, 2007). Däremot finns det sätt att kringgå detta,
något som framkom i intervjun: man kunde t.ex. räkna arbete med lastning och lossning
som rast. Slutsatsen från detta är att konkurrensen är ett problem och att det höga
tempot i dessa branscher inte gynnar ett säkert beteende i trafiken.

4.3

Slutsatser och rekommendationer

Resultaten från delstudie 1 och delstudie 2 visade att en relativt stor andel yrkesförare
tidigare brutit mot hastighetsgränserna och inte använt bilbälte. Vidare visade delstudie
2 att vissa förare även hade för avsikt att bryta mot dessa regler i framtiden. I delstudie 2
användes en utökad version av teorin Theory of Planned Behaviour, TPB, vilken visade
att förarnas intention förklarades till stor del av deras föreställningar om beteendet, den
subjektiva normen och deras vana. Detta innebär att beteendet i vissa fall inte kan
beskrivas som misstag eller felsteg utan att det rör sig om medvetna felhandlingar.
Yrkesförarna som bryter mot reglerna upplever, i högre grad än de som följer reglerna
att konsekvensen av beteendet är positiv och att personer i dess omgivning accepterar
förseelsen.
För att reducera antalet medvetna felhandlingar bland yrkesförare bör en genomarbetad
strategi tillämpas. Denna bör först och främst utgå från målgruppens egna värderingar
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av beteendet. Konkret kan det handla om utbildningsinsatser där man istället för att
fokusera på negativa konsekvenser utgår från förarnas delvis positiva syn på sitt
beteende. Eftersom sociala normen upplevdes som accepterande bör även företagskulturen studeras mera ingående. Finns det något i denna som på något sätt förstärker ett
felaktigt beteende? Hur är normen kring synen på regelbrott i trafiken bland de
anställda? Ytterligare ett sätt att uppmuntra till regelefterlevnad är att stimulera förarna
till att köra bränslesnålt vilket innebär att i varje fall de riktigt höga hastigheterna
undviks. Olika former av bonussystem har prövats med goda resultat vilket innebär att
man belönar det goda beteendet snarare än att man bestraffar det dåliga.
I studien framkom att många företag anammat en trafiksäkerhetspolicy men att den i de
flesta fall inte följdes upp eller utvärderades. En rekommendation är att företagens
trafiksäkerhetspolicies även bör innehålla en konkret del med specifika mål och delmål
som på ett kontinuerligt sätt följs upp. I avsaknad av specifika mål och delmål är risken
stor att policyn endast blir en skrivbordsprodukt.
Utifrån resultaten i båda delstudierna kunde man se att konkurrensen med andra företag
ökade risktagning i trafiken. Detta kunde innebära att man bröt mot hastighetsregler och
att man inte utnyttjar vilotider på rätt sätt. Delstudie 2 visade även att regelbrott i
trafiken inte enbart var en fråga om konkurrens inom branschen eftersom ett sådant
beteende i vissa fall var kopplat till en förlåtande attityd. Detta innebär att de som ”gav
efter” för konkurrenstrycket inte upplevde att det skulle leda till något negativt. Även
om konkurrensen inte är enda orsaken till regelbrott i trafiken så missgynnar den ett
säkert beteende i trafiken. Här bör företagen, men också upphandlare av transporter, ta
sitt ansvar. Stora upphandlare av tjänster borde t.ex. föregå med gott exempel genom att
enbart lägga anbud till företag som på ett realistiskt sätt kalkylerar kostnaderna dvs. tar
med den faktiska restiden där även förseningar räknas med. Slutligen har några företag
redan visat på att trafiksäkerhet kan bli ett varumärke som säljer och borde därför
anammas av fler.
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Enkäter
EN UNDERSÖKNING OM YRKESFÖRARES SYN PÅ HASTIGHETER OCH BILBÄLTEN
UTANFÖR TÄTORT

Du har valts ut att delta i en studie om yrkesförares syn på hastigheter och bilbälten utanför
tätort. För att få en så riktig bild som möjligt så behöver vi hjälp från dig och andra som arbetar
inom ditt område.

Försök att svara så uppriktigt som möjligt. Läs varje fråga noga, men försök svara snabbt utan
att fundera för länge på den exakta innebörden av frågan. Det är viktigt att du svarar på alla
frågor, även om vissa av dem inte verkar ha någon direkt tillämpning på just dig. Försök i varje
fall så gott du kan! Om du av någon anledning ångrar dig, stryk då bara det felaktiga svaret.

Då du fyllt i formuläret använd svarskuvertet och skicka det till Väg- och
Transportforskningsinstitutet i Linköping.
Chans att vinna 1000 kronor

Alla som fyllt i och skickat in enkät deltar i utlottning av 2 Rikspresentkort á 1 000 kronor och 6
stycken presentkort på ICA á 100 kronor. Denna dragning sker den 7 juni 2007 och vinnaren
meddelas omgående. Riskpresentkortet gäller i 35.000 butiker, hotell och restauranger.
Eftersom vi endast skickat ut 1 500 enkäter så är chansen rätt stor att just du skall vinna.
Du är anonym
Alla svar behandlas konfidentiellt och ditt svar är anonymt. Dina svar databehandlas och
publiceras bara som siffror i tabeller. Uppgifter om någon enskild person kan aldrig utläsas i
dessa. Numret på enkäten använder vi endast i samband med utlottningen.
Ring eller hör av dig om du har några frågor

Har du några frågor om undersökningen kan du alltid kontakta oss på telefon
013-20 41 33 eller 013-20 43 67 samt via e-post sonja.forward@vti.se, inger.forsberg@vti.se.
Vi tackar på förhand för din medverkan.

Med vänlig hälsning

Inger Forsberg
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Försök att svara så uppriktigt som möjligt. Läs varje fråga noga, men försök svara snabbt utan
att fundera för länge på den exakta innebörden av frågan. Det är viktigt att du svarar på alla

FRÅGEOMRÅDE A – HASTIGHET UTANFÖR TÄTORT

Föreställ dig att du kör ett tungt fordon utanför tätbebyggt område. Klockan är 11.30 och det är
klart väder med torrt väglag. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim men du kör i 90 km/tim.
Ringa sedan in det alternativ som bäst stämmer med hur du själv gör i trafiken.

1. Hur väl instämmer du med följande?

a. Om du kör i 90 km/tim på denna väg så riskerar du att krocka med ett annat fordon

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

b. Om du kör i 90 km/tim på denna väg så är risken stor att du blir bötfälld

Instämmer helt

c.

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

Om du kör i 90 km/tim på denna väg så anpassas din körstil bättre till trafiken i övrigt

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

d. Om du kör i 90 km/tim på denna väg så upplever du obehag

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

e. Om du kör i 90 km/tim på denna gata så är det lättare för dig att komma fram i tid

Instämmer helt

f.

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

Om du kör i 90 km/tim på denna väg så blir körningen mera angenäm

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

2. Ange i vilken grad du instämmer i följande

a. Att köra i 90 km/tim på denna sträcka skulle vara mycket lätt

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd
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3. Hur tror du andra ser på dig om du körde i 90 km/tim på en väg där 70 km/tim gäller?

a. Om du kör i 90 km/tim utanför tätort så anser dina arbetskamrater att det är

Helt acceptabelt

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt

b. Om du kör i 90 km/tim utanför tätort så anser din arbetsgivare att det är

Helt acceptabelt

c.

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt

Om du kör i 90 km/tim utanför tätort så anser andra bilförare i trafikmiljön att det är

Helt acceptabelt

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt

4. Skulle dina arbetskamrater själva köra i 90 km/tim i tjänsten på en väg där 70 km/tim
gäller?

a. Dina arbetskamrater kör vanligtvis i 90 km/tim utanför tätort

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

5. Om följande gäller hur troligt är det då att du skulle köra 90 km/tim utanför tätort

a. Du har svårt att hinna fram i tid

Mycket troligt

1

2

3

4

5

6

7

Mycket otroligt

6. Försök nu att svara på följande frågor om vad du gjort och tänker göra i framtiden

a. Någon enstaka gång har det hänt att du i tjänsten kört 90 km/tim utanför tätort

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

5

6

7

Tar helt avstånd

b. För dig är det vanligt att köra på detta sätt

Instämmer helt

c.

1

2

3

4

Du kommer att köra 90 km/tim utanför tätort de närmaste 3 veckorna

Instämmer helt
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1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd
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FRÅGEOMRÅDE B – BILBÄLTE UTANFÖR TÄTORT

Föreställ dig att du kör ett tungt fordon utanför tätbebyggt område. Klockan är 11.30 och det är
klart väder med torrt väglag. Ringa sedan in det alternativ som bäst stämmer med din
uppfattning.

1. Antag att du kör bil utan att använda bilbälte utanför tätort. I vilken grad instämmer du
då i följande:

a. Du kommer att uppleva oro över att något skulle hända

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

b. Om du råkar ut för en olycka så ökar risken att du skulle råka ut för en allvarlig personskada

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

c. Om du råkar ut för en olycka så minskar risken att du skulle råka ut för en allvarlig
personskada

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

6

7

Tar helt avstånd

d. Risken är stor att du blir bötfälld

Instämmer helt

1

2

e. Om du kör utan bälte blir resan angenämare

Instämmer helt

1

2

3

4

5

2. Hur tror du andra ser på dig om du utanför tätort kör ett tungt fordon utan bilbälte?

a. Om du kör utan bälte utanför tätort så anser dina arbetskamrater att det är

Helt acceptabelt

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt

b. Om du kör utan bälte utanför tätort så anser din arbetsgivare att det är

Helt acceptabelt

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt
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3. Skulle dina arbetskamrater utanför tätort köra ett tungt fordon utan bälte?

a. Dina arbetskamrater kör vanligtvis ett tungt fordon utan bilbälte utanför tätort

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

4. Om följande gäller hur troligt är det då att du utanför tätort skulle köra ett tungt fordon
utan att använda bilbältet?

a. Du kör enbart korta sträckor

Mycket troligt

1

2

3

4

5

6

7

Mycket otroligt

5. Försök nu att svara på följande frågor om vad du gjort och tänker göra i framtiden

a. Någon enstaka gång har det hänt att du utanför tätort kört ett tungt fordon utan att använda
bälte

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

b. För dig är det vanligt att köra ett tungt fordon utanför tätort utan att använda bälte

Instämmer helt

c.

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

Du kommer att köra ett tungt fordon utanför tätort utan bälte inom de närmaste 3 veckorna

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

FRÅGEOMRÅDE C – ALLMÄNT

a. Det är hårda konkurrensen inom din bransch innebär att man måste bryta mot
hastighetsregler

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

b. Det är vanligt att du tummar på vilotider för att hinna med (dvs. man fikar då man kör och
lastning räknas som vila)

Instämmer helt
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1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd
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c. De nya reglerna för kör och vilotid är svåra att följa

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

6

7

Tar helt avstånd

d. Rent allmänt är tempot för högt inom din brancsh

Instämmer helt

1

2

3

4

5

AVSLUTNINGSVIS NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
(kryssa för det som passar in på dig)

1.

Du är kvinna

Du är man

2. Hur många år har du haft körkort?

____________ år

3. Hur många år har du kört ett tungt fordon?

____________ år

4. Har du blivit dömd för någon trafikförseelse i tjänsten (inte p-bot)?

Ja

Nej

5. Hur grov var denna förseelse enligt polisen?

Grov

Inte grov

6. Har du i tjänsten varit med om någon olycka?

Ja

Nej

7. Hur många olyckor?

___________ stycken

8. Ledde någon, eller några, till personskador?

Ja

Nej

µ HJÄRTLIGT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! ¸
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EN UNDERSÖKNING OM YRKESFÖRARES SYN PÅ HASTIGHETER OCH BILBÄLTEN I
TÄTORT

Du har valts ut att delta i en studie om yrkesförares syn på hastigheter och bilbälten i tätort. För
att få en så riktig bild som möjligt så behöver vi hjälp från dig och andra som arbetar inom ditt
område.

Försök att svara så uppriktigt som möjligt. Läs varje fråga noga, men försök svara snabbt utan
att fundera för länge på den exakta innebörden av frågan. Det är viktigt att du svarar på alla
frågor, även om vissa av dem inte verkar ha någon direkt tillämpning på just dig. Försök i varje
fall så gott du kan! Om du av någon anledning ångrar dig, stryk då bara det felaktiga svaret.

Då du fyllt i formuläret använd svarskuvertet och skicka det till Väg- och
Transportforskningsinstitutet i Linköping.
Chans att vinna 1000 kronor

Alla som fyllt i och skickat in enkät deltar i utlottning av 2 Rikspresentkort á 1 000 kronor och 6
stycken presentkort på ICA á 100 kronor. Denna dragning sker den 7 juni 2007 och vinnaren
meddelas omgående. Riskpresentkortet gäller i 35.000 butiker, hotell och restauranger.
Eftersom vi endast skickat ut 1 500 enkäter så är chansen rätt stor att just du skall vinna.
Du är anonym
Alla svar behandlas konfidentiellt och ditt svar är anonymt. Dina svar databehandlas och
publiceras bara som siffror i tabeller. Uppgifter om någon enskild person kan aldrig utläsas i
dessa. Numret på enkäten använder vi endast i samband med utlottningen.
Ring eller hör av dig om du har några frågor

Har du några frågor om undersökningen kan du alltid kontakta oss på telefon
013-20 41 33 eller 013-20 43 67 samt via e-post sonja.forward@vti.se, inger.forsberg@vti.se.
Vi tackar på förhand för din medverkan.

Med vänlig hälsning

Inger Forsberg
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FRÅGEOMRÅDE A – HASTIGHET I TÄTORT

Föreställ dig att du kör ett tungt fordon inom ett tätbebyggt område. Klockan är 11.30 och det är
klart väder med torrt väglag. Hastighetsbegränsningen är 50 km/tim men du kör i 65 km/tim.
Ringa sedan in det alternativ som bäst stämmer med hur du själv gör i trafiken.

1. Hur väl instämmer du med följande?

a. Om du kör i 65 km/tim på denna gata så riskerar du att köra på en fotgängare

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

b. Om du kör i 65 km/tim på denna gata så riskerar du att krocka med ett annat fordon

Instämmer helt

c.

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

Om du kör i 65 km/tim på denna gata så är risken stor att du blir bötfälld

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

d. Om du kör i 65 km/tim på denna gata så anpassas din körstil bättre till trafiken i övrigt

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

e. Om du kör i 65 km/tim på denna gata så upplever du obehag

Instämmer helt

f.

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

Om du kör i 65 km/tim på denna gata så är det lättare för dig att komma fram i tid

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

2. Ange i vilken grad du instämmer i följande

b. Att köra i 65 km/tim på denna sträcka skulle vara mycket lätt

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd
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3. Hur tror du andra ser på dig om du körde i 65 km/tim på en väg där 50 km/tim gäller?

a. Om du kör i 65 km/tim i tätort så anser dina arbetskamrater att det är

Helt acceptabelt

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt

b. Om du kör i 65 km/tim i tätort så anser din arbetsgivare att det är

Helt acceptabelt

c.

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt

Om du kör i 65 km/tim i tätort så anser andra bilförare i trafikmiljön att det är

Helt acceptabelt

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt

4. Skulle dina arbetskamrater själva köra i 65 km/tim på en väg där 50 km/tim gäller?

a. Dina arbetskamrater kör vanligtvis i 65 km/tim i tätort

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

5. Om följande gäller hur troligt är det då att du skulle köra 65 km/tim i tätort

a. Du har svårt att hinna fram i tid

Mycket troligt

1

2

3

4

5

6

7

Mycket otroligt

6. Försök nu att svara på följande påståenden om vad du gjort och tänker göra i framtiden

a. Någon enstaka gång har det hänt att du i tjänsten kört 65 km/tim i tätort

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

5

6

7

Tar helt avstånd

b. För dig är det vanligt att köra på detta sätt

Instämmer helt

c.

1

2

3

4

Du kommer att köra 65 km/tim i tätort de närmaste 3 veckorna

Instämmer helt
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1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd
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FRÅGEOMRÅDE B – BILBÄLTE I TÄTORT

Föreställ dig att du kör ett tungt fordon inom ett tätbebyggt område. Klockan är 11.30 och det är
klart väder med torrt väglag. Ringa sedan in det alternativ som bäst stämmer med din
uppfattning.

1. Antag att du kör bil utan att använda bilbälte i tätort. I vilken grad instämmer du då i
följande:

a. Du kommer att uppleva oro över att något skulle hända

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

b. Om du råkar ut för en olycka så ökar risken att du skulle råka ut för en allvarlig personskada

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

c. Om du råkar ut för en olycka så minskar risken att du skulle råka ut för en allvarlig
personskada

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

5

6

7

Tar helt avstånd

d. Risken är stor att du blir bötfälld

Instämmer helt

1

2

f. Om du kör utan bälte blir resan angenämare

Instämmer helt

1

2

3

4

2. Hur tror du andra ser på dig om du i tätort kör ett tungt fordon utan bilbälte?

a. Om du kör utan bälte i tätort så anser dina arbetskamrater att det är

Helt acceptabelt

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt

b. Om du kör utan bälte i tätort så anser din arbetsgivare att det är

Helt acceptabelt

1

2

3

4

5

6

7

Helt oacceptabelt
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3. Skulle dina arbetskamrater i tätort köra ett tungt fordon utan bälte?

a. Dina arbetskamrater kör vanligtvis ett tungt fordon utan bilbälte i tätort

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

4. Om följande gäller hur troligt är det då att du i tätort skulle köra ett tungt fordon utan
att använda bilbältet?

a. Du kör enbart korta sträckor

Mycket troligt

1

2

3

4

5

6

7

Mycket otroligt

5. Försök nu att svara på följande påståenden om vad du gjort och tänker göra i framtiden

a. Någon enstaka gång har det hänt att du kört ett tungt fordon utan att använda bälte

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

b. För dig är det vanligt att köra ett tungt fordon i tätort utan att använda bälte

Instämmer helt

c.

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

Du kommer att köra ett tungt fordon i tätort utan bälte inom de närmaste 3 veckorna

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

FRÅGEOMRÅDE C – ALLMÄNT

a. Det är hårda konkurrensen inom din bransch innebär att man måste bryta mot
hastighetsregler

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

b. Det är vanligt att du tummar på vilotider för att hinna med (dvs. man fikar då man kör och
lastning räknas som vila)

Instämmer helt
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1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd
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c. De nya reglerna för kör och vilotid är svåra att följa

Instämmer helt

1

2

3

4

5

6

7

Tar helt avstånd

6

7

Tar helt avstånd

d. Rent allmänt är tempot för högt inom din bransch

Instämmer helt

1

2

3

4

5

AVSLUTNINGSVIS NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
(kryssa för det som passar in på dig)

1.

Du är kvinna

Du är man

2. Hur många år har du haft körkort?

____________ år

3. Hur många år har du kört ett tungt fordon?

____________ år

4. Har du blivit dömd för någon trafikförseelse i tjänsten (inte p-bot)?

Ja

Nej

5. Hur grov var denna förseelse enligt polisen?

Grov

Inte grov

6. Har du i tjänsten varit med om någon olycka?

Ja

Nej

7. Hur många olyckor?

___________ stycken

8. Ledde någon, eller några, till personskador?

Ja

Nej
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med
forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och
kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,
beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,
drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.
VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och
expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består
bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och
seminarier inom transportområdet.
VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on
research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core
competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,
behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation
and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.
VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations
and expert statements to project management, research and development. Our technical
equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing
facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars
in the field of transport.
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