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Förord 

Denna undersökning är genomförd i Nordiska Trafiksäkerhetsrådet som ett samarbetsprojekt mellan 

Rådet for Sikker Trafik I Danmark, Trygg Trafikk I Norge, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 

Främjande, NTF i Sverige och Trafikskyddet i Finland. Undersökningen ingår som en del i det gemen-

samma nordiska projektet ”De glömda barnen” som handlar om att förbättra trafiksäkerheten för barn 

12-17 år. De som författat rapporten är Susanne Gustafsson och Nils Petter Gregersen från NTF. 

2011-03-02 
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Sammanfattning  

En enkätundersökning har besvarats av 3 645 15-åriga elever i Danmark, Finland, Norge och Sverige 

under hösten 2008. Undersökningen är en del av ett större projekt om trafiksäkerhet för barn i åldern 

12-17 år. 

Syftet med enkätundersökningen var att skaffa ett underlag för att förbättra trafiksäkerheten bland 

ungdomar i Norden. I projektet har barn i åldern 12-17-år kallats ”de glömda barnen” eftersom väldigt 

lite görs för deras trafiksäkerhet. Skolan fokuserar mest på de mindre barnen. Nästa gång de får någon 

undervisning om trafik och trafiksäkerhet är när de ska ta körkort. Perioden däremellan är de mer eller 

mindre bortglömda. Under denna period ökar antalet olyckor som gående, cyklist och mopedist, men 

enligt forskning om hjärnans utveckling är ungdomar i dessa åldrar mycket mottagliga för att lägga 

grunden för ett trafiksäkert liv. 

Resultaten från enkätundersökningen visar både likheter och skillnader mellan ungdomarna i de fyra 

länderna.  

Runt 80 procent av ungdomarna svarar att de inte varit med om någon trafikolycka med personskada 

under det senaste året. Av resten är det vanligast att man varit inblandad i olycka med bara små 

personskador. Det har mellan 10 och 20 procent varit med om, mest bland danskar och svenskar. Knappt 

fem procent har fått uppsöka sjukhus eller vårdcentral. 

Kunskaper generellt om trafiksäkerhet ligger ganska lika mellan länderna, med undantag för att danska 

ungdomar, speciellt flickor vet mindre, t.ex. när det gäller regler om mopedåkning på cykelväg och 

promillegräns i trafiken. På frågor som rör var man får cykla och cykelns utrustning är däremot 

danskarnas kunskap högst. 

Attityder till trafiksäkerhet ligger också relativt lika, med undantag för norska ungdomar som har 

signifikant trafiksäkrare attityder, t.ex. när det gäller cykelhjälmslag, cykling och alkohol. I samtliga länder 

har flickorna positivare attityder än pojkarna. 

De norska ungdomarna utmärker sig också genom ett trafiksäkrare beteende generellt.  Exempelvis när 

det gäller reflex- och hjälmanvändning.  I bil, oavsett om man åker med kompisar eller med vuxna, är det 

genomgående så att flickor är bättre på att använda bälte än pojkar. Finska pojkar är sämst och danska 

flickor är bäst. Flickor beter sig genomgående trafiksäkrare än pojkar. 

Norska och danska ungdomar pratar mer om trafiksäkerhet med föräldrar, kompisar och i skolan än 

svenska och finska. En förklaring är att Danmark och Norge har en bättre strukturerad trafikundervisning 

i skolan. För norska ungdomar tycks det finnas ett samband mellan skolans arbete, attityder och 

beteende.  

Danska ungdomar cyklar oftast till skolan. Moped är ett vanligt transportmedel för finska och svenska 

ungdomar.  Norska och svenska ungdomar går ofta till skolan. 
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Danska ungdomar utmärker sig när det gäller alkohol och trafik. De konsumerar generellt betydligt oftare 

alkohol än andra, känner till promillegränsen sämre, har oftare kört moped berusade och har positivare 

attityder till flera aspekter av alkohol och trafik. T.ex. vill färre danska ungdomar, både flickor och pojkar, 

ha nollgräns för alkohol i trafik än andra.  

När det gäller andra droger är det de norska och svenska pojkarna som provat mest. I topp ligger de 

norska pojkarna där 17 procent  säger sig ha provat en eller flera gånger och de svenska pojkarna med ca 

13 procent. 

I Norge och Danmark får inte 15-åringar åka moped, så en del av mopedfrågorna borde inte vara riktigt 

relevanta där. Trots detta finns en del anmärkningsvärda resultat. T.ex. har över 20 procent av danska 

pojkar moped och över hälften av deras mopeder är trimmade varav nästan en fjärdedel går över 80 

km/tim. 

Detta är ett mönster som återkommer i Sverige och Finland. Många har moped och hälften av pojkarna 

har trimmat så att en fjärdedel av mopederna går över 80 km/tim. Hälften av mopederna går fortare än 

60 km/tim. Även flickor kör trimmat, men andelen är 15 procent. Det är 10-20 procent av deras mopeder 

som går över 60 km/tim, den större andelen finns i Sverige. 

Genomgående, dvs. i ca 80 procent av fallen, vet föräldrarna om att ungdomarnas mopeder är 

trimmade.  

I bedömningarna av vilka påverkansmetoder ungdomarna själva tror är effektiva  kan man konstatera att 

i alla länder prioriteras ungdomar som själva berättar om egna olyckor högt, tydligast i Danmark. Att höja 

körkortsåldern är inget som eleverna i någon av länderna prioriterar (plats sju av nio). Trafiklektioner i 

skolan sätts på en sjätteplats. Eftersom rangordningen utgår från medelvärden på en skattningsskala kan 

länderna hamna på olika nivå, något som är påtagligt för Norge vars ungdomar har en i stora drag mer 

positiv värdering av alla påverkansmetoder. 

Slutsatser från studien är att det finns en rad kunskaper, attityder och beteenden som inte är på topp när 

det gäller trafiksäkerhet. Även om många ungdomar vet mycket och beter sig rätt är andelen som gör fel 

alldeles för hög. Det visar att det finns ett stort behov av att arbeta med ungdomarna och att en stor del 

av deras trafikolyckor skulle kunna förhindras med ett mer systematiskt och målinriktat arbete. När det 

gäller Sverige kan konstateras att de stora bristerna i nationellt stöd till skolans arbete med trafikfrågor 

också ger resultat i bristande attityder, kunskaper och beteenden. Därför behövs en kraftfull satsning på 

dessa ungdomar, de s.k. glömda barnen. Både för att de skall klara sig bättre i trafiken som barn och 

ungdomar och för att de skall få en grund för ett fortsatt trafiksäkert liv.  

Nästa steg i arbetet är att ta fram goda exempel från de olika länderna och att därigenom lära av 

varandra hur man bäst kan nå dessa barn och ungdomar.   
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1 Inledning och syfte  
Trafiksäkerhet är ett område som har hög prioritet i alla nordiska länder. Arbetet med barn och 

ungdomar är angeläget, men det saknas kunskap om hur arbetet skall genomföras på bästa sätt. Denna 

brist upplevs i alla de deltagande länderna. Genom att ta fram kunskaper om goda lösningar och 

effektiva åtgärder kan trafiksäkerhetsarbetet stärkas och därmed förebygga att barn och ungdomar 

skadas eller dödas i trafiken. 

I projektet ”Trafiksäkerhet för barn och ungdomar i åldern 12-17 år” var den primära målsättningen att i 

nordiskt samarbete utveckla arbetet med att förbättra trafiksäkerheten för barn och ungdomar i 

åldersgruppen 12-17 år, de s.k. ”glömda barnen” . De sekundära målsättningarna var att: 

 Genomföra en undersökning av nordiska barns kunskaper, attityder och förhållningssätt till 

trafiksäkerhet 

 Ta fram ”best practice” när det gäller trafiksäkerhetsåtgärder för åldersgruppen 

 Genomföra en ”Bäst i Norden” konferens med fokus på ”de glömda barnen”, dvs. åldersgruppen 

12-17 år 

Projektet har genomförts inom ramen för Nordiska Trafiksäkerhetsrådet, NTR som ett samarbete mellan 

svenska NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande), norska Trygg Trafikk, danska Rådet 

for Sikker Trafik och finska Trafikskyddet.  

Fokus för projektet var barn och ungdomars trafiksäkerhet. Åldersgruppen 12-17 år har i stor 

utsträckning hamnat utanför det traditionella trafiksäkerhetsarbetet. Detta beror på att 

trafikundervisningen i skolan främst omfattar de yngre barnen medan körkortsutbildningen vanligen tar 

vid när de är något äldre. I olycksstatistiken framgår tydligt att olycksinblandningen och antalet skadade 

och dödade barn ökar i takt med att de börjar röra sig på egen hand i trafiken som fotgängare, cyklister 

och mopedister, dvs. under åldersintervallet 12-17 år. Trafiksäkerhetsåtgärder som riktar sig till dessa 

barn och ungdomar kan ha två syften. Det ena är att barnen skall bli säkrare medan de är barn och det 

andra är att lägga en grund för ett trafiksäkert förhållningssätt för resten av livet genom t.ex. att stärka 

kunskaper, trafiksäkra attityder, insikter om risker samt förståelse för och acceptans av de 

trafiksäkerhetsåtgärder som samhället genomför. 

Projektet bestod av tre delar.  

Den första delen var en kartläggning av kunskaper, attityder och förhållningssätt till trafiksäkerhet bland 

15-åringar i Norden. Kartläggningen genomfördes som en enkätundersökning under hösten 2008 i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland. Respektive organisation har haft egen finansiering för denna del i 

projektet. I Sverige har Vägverket finansierat NTF:s medverkan.  
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Den andra delen omfattade en kunskapsöversikt om den aktuella målgruppens trafiksäkerhetssituation 

och om vilka åtgärder som är effektiva för att minska deras olycksinblandning och lägga en grund för ett 

fortsatt trafiksäkert liv.  

Den tredje delen av projektet bestod av konferensen ”Bäst i Norden - Trafiksäker ungdom?”. 

Konferensen var den tredje i ”Bäst i Norden”-serien och hölls den 20-21 april 2009 i Oslo. Utöver en 

presentation av resultaten från undersökningen (projektets första del) deltog föredragshållare med 

erfarenhet av och kunskaper om åtgärder riktade mot den aktuella målgruppen.  

Föreliggande rapport redovisar resultaten från projektets första del, den genomförda undersökningen.  
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2 Material och metod 
Undersökningen genomfördes under hösten 2008 som en enkätundersökning i Danmark, Finland, Norge 

och Sverige. Målgruppen var 15-åringar. Respektive lands organisation skickade frågeformulär till ett 

urval skolklasser som valts så att de representerade länderna både geografiskt och demografiskt. 

Frågeformuläret skickades till 88 klasser i Danmark fördelade på 39 skolor (ca 1 500 elever), 48 klasser i 

Finland fördelade på 48 skolor (ca 1 000 elever), 40 klasser i Norge fördelade på 40 skolor (ca 1 000 

elever) och 60 klasser i Sverige (ca 1 500 – 1 800 elever). Det var alltså möjligt att få svar från drygt 5 000 

elever i Norden. Påminnelser skickades till skolorna och klasserna för att få svara från så många som 

möjligt. 

Enkäten bestod av frågor inom följande områden:  

• Färdsätt 

• Beteende i trafiken 

• Olycksinblandning 

• Prat om trafiksäkerhet 

• Kunskaper 

• Påverkansmetoder 

• Beteendescenarier 

• Attityder 

Eleverna fick ta ställning som gående, cyklister, mopedister, passagerare bil och buss och också svara på 

frågor om alkohol och droger. 

Efter avprickning skickades trafiksäkerhetsorganisationernas inkomna enkätsvar till NTF där varje enkät 

kodades i Microsoft Excel. Det fortsatta redigerings- och analysarbetet skedde i SPSS Statistics.  

I analyserna har redovisningsgrupper bestående av land och kön bildats. Index har satts samman av flera 

frågor inom samma område. För att testa för eventuella skillnader i medelvärde har one-way ANOVA 

använts och därefter har multipla jämförelser gjorts med hjälp av Bonferroni-test. Signifikansnivå har 

varit 0,05. 

I tabell 1 nedan redovisas antalet svarande elever i varje land. Totalt besvarades enkäten av 3 645 elever. 

Flest antal elever var från Danmark, därefter Sverige, Norge och Finland. När det gäller könsfördelning 

fanns inga signifikanta skillnader mellan länderna.  
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Tabell 1 Fördelning av undersökningens svarande på land och kön. 

 Pojkar Flickor Totalt 

Danmark 544 (51,1 %) 520 (48,9 %) *) 1065  

Finland 377 (47,3 %) 420 (52,7 %) 797 

Norge 407 (48,2 %) 438 (51,8 %) **) 847 

Sverige 466 (49,9 %) 467 (50,1 %) ***) 936 

 1 794 (49,3 %) 1 845 (50,7 %) 3 645 

*) kön fattas för 1 person 

**) kön fattas för 2 personer 

***) kön fattas för 3 personer 
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3 Resultat 
Resultatet redovisas under rubrikerna transportmedel, olycksinblandning, beteende, trafikkunskaper och 

attityder. Ibland har flera av enkätens frågor ställts samman till index.  

3.1 Transportmedel 

I enkäten efterfrågades hur eleven oftast brukade ta sig till och från skolan, samt vilket transportmedel 

de använt senaste helgen. I Figur 1 visas hur eleverna vanligtvis tar sig till skolan. Det var möjligt att 

kryssa för flera färdsätt, därför blir den totala andelen för varje land mer än 100 procent. I Danmark och 

Norge har man 16-årsgräns för att köra moped, därför är andelen som kör moped lägst där. 

Danska ungdomar cyklar oftast till skolan. Moped är ett vanligt transportmedel för finska och svenska 

ungdomar.  Norska och svenska ungdomar går ofta till skolan. 

 

Figur 1 Färdsätt till skolan.  

I Figur 2 visas hur stor andel av eleverna som har moped av olika klass. Mer än hälften av de finska 

pojkarna har moped av klass 1. Bland flickor är det också de från Finland som i högst utsträckning har 

moped av klass 1, knappt 30 procent. I Sverige är det ungefär hälften av de 15-åriga pojkarna som har 

moped, men en stor del av dessa är av klass 2. Jämfört med finska flickor har en något större andel av de 

svenska flickorna moped, men en knapp tredjedel av dessa är av klass 2.  
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Figur 2 Andel som har moped   

 

Att man äger moped avspeglas i hur man oftast tar sig till skolan. Av Figur 3 framgår att pojkarna i både 

Finland och Sverige i högre utsträckning än flickor oftast åker moped till skolan.  

 

Figur 3 Andel som oftast åker moped till skolan.   

En mycket större andel av eleverna i Danmark brukar cykla till skolan jämfört med i övriga länder, se 

Figur 4. Det är inga stora könsskillnader mellan dem som valt att cykla, förutom i Norge där en större 

andel pojkar än flickor väljer att cykla. 
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Figur 4 Andel som oftast brukar cykla till skolan.  

De norska ungdomarna går i något högre utsträckning till skolan, än vad ungdomar från de andra 

länderna gör, se Figur 5. Överlag går flickor oftare än pojkar till skolan, i Danmark är det dock inte några 

stora skillnader. 

 

Figur 5 Andel som oftast brukar gå till skolan.  
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3.2 Olycksinblandning 

I en av enkätfrågorna fick eleverna svara på om de under det senaste året varit inblandade i en 

trafikolycka, där någon person eller något fordon blivit skadat. Tre fjärdedelar (76 procent) hade inte 

varit inblandade i någon olycka. Minst inblandade i olyckor var norska flickor (16 procent) och finska 

flickor (20 procent). Mest inblandade i olyckor var svenska flickor (28 procent). De som varit inblandade i 

någon olycka redovisade om skadorna i olyckan bara var fordonsskador (dvs. ej personskada), om det 

blev småsår/blåmärken eller om någon var tvungen att uppsöka sjukhus eller vårdcentral, se Figur 6. 

I knappt 15 procent av olyckorna hade någon fått småsår eller blåmärken. I ca fyra procent av olyckorna 

hade någon förts till sjukhus eller vårdcentral. Statistiskt säkerställda skillnader fanns mellan grupperna. 

Störst andel som fått småsår eller blåmärken fanns bland de svenska flickorna (20 procent) och minst 

andel fanns bland de norska flickorna (7 procent). De svenska flickorna hade dock i mindre utsträckning 

än t.ex. de svenska pojkarna förts till sjukhus eller vårdcentral. 

 

Figur 6 Inblandning i trafikolycka där någon person eller fordon blivit skadat.  
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I Figur 7 visas vilket transportmedel man haft när man blev inblandad i olycka. I Danmark och Norge var 

man framför allt cyklist. Bland flickorna färdades en ganska stor andel även i bil. I Finland och Sverige har 

man färdats med cykel eller moped när man blivit inblandad i olyckan. Bland finska pojkar är andelen 

som blivit inblandade som mopedister rejält större än andelen som blivit inblandade i olycka som 

cyklister.  

 

Figur 7 Inblandning i trafikolycka efter färdsätt.  
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3.3 Beteende 

I enkäten fanns sju frågor om hur ofta eleverna använder reflexer, cykelhjälm, bilbälte, bälte i buss och 

mopedhjälm. De svarande kunde ange alltid (5) till aldrig (1). Svaren på dessa beteendefrågor sattes 

samman med frågor om man kört för fort på moped, kört moped efter att ha druckit alkohol, blivit 

skjutsad på moped eller i bil av någon som druckit alkohol. Dessa besvarades på en skala från aldrig (1) 

till ofta (4). Indexet som erhölls från dessa elva frågor kunde därmed anta värden mellan 11 och 51, se 

resultat i Figur 8.  

Eleverna i Norge har signifikant högre medelvärde på beteendefrågorna (signifikansnivå 5 %). Vid en 

uppdelning på land-kön visar det sig att både pojkarna och flickorna bidrar till skillnaden mot andra land-

kön-grupper, undantaget flickor i Finland och Sverige. Mellan pojkar i Norge och flickor i Danmark finns 

inte heller någon säkerställd skillnad.  

 

Figur 8 Medelvärde av ett index gällande beteende.  

 

3.3.1 Moped och hastighet 

På frågan om eleven under de senaste sex månaderna kört för fort på moped, svarade ca 40 procent av 

pojkarna och ca 20 procent av flickorna i Sverige att de ofta eller ganska ofta gjort så, se Figur 9. Andelen 

som kört för fort i Finland är ca fem procentenheter lägre än i Sverige. Stora könsskillnader finns i alla 

länderna, där pojkar i högre grad än flickor kör för fort på moped.  
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Figur 9 Andel som kört för fort på moped under de senaste sex månaderna.  

 

Hälften av mopederna som pojkarna äger kan köras över 60 km/tim, se Figur 10. Maxhastigheten för en 

moped av klass 1 ska vara 45 km/tim.  Av flickornas mopeder kan 10-20 procent köras fortare än 60 

km/tim.  Norge hade inte med dessa frågor i sin enkät eftersom 15-åringar inte får köra moped där.  

 

Figur 10 Andel ungdomar vars moped kan köras över 60 km/tim. 
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Ungefär en fjärdedel av pojkarnas mopeder kan köras över 80 km/tim, se Figur 11. Bland flickornas 

mopeder är det en ganska liten andel som kan köras så fort, den lägsta andelen är bland svenska flickor.  

  

Figur 11 Andel ungdomar vars moped kan köras över 80 km/tim. 

Andelen ungdomar med trimmad moped följer det mönster vi sett i figurerna ovan. Av Figur 12 framgår 

att mer än var sjunde flickas moped är trimmad och hälften av pojkarnas mopeder. 

 

Figur 12 Andel ungdomar med trimmad moped. 

         Kön 
Kille 

  Tjej 
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Det är i första hand pojkarna själva som trimmat mopeden, men man har ofta fått hjälp av en kompis 

eller köpt mopeden färdigtrimmad, se Figur 13. Flickor i Sverige och Finland har fått hjälp av sina 

föräldrar i hög utsträckning. I alla länderna finns mopedhandlare som trimmar, mest till flickor i Danmark 

och Finland.  

 

Figur 13 Andel som angett på vilket sätt mopeden är trimmad (fler svar fick anges). 

 

  
Figur 14 Andel där föräldrarna vet om att elevens moped är trimmad. 
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En majoritet av eleverna uppger att deras föräldrar vet om att mopeden är trimmad, se Figur 14. Det är 

ca 85 procent av eleverna som svarat att föräldrarna vet om det.  Andelen är något lägre bland danska 

flickor, nämligen ca 60 procent.  Bland de som inte trimmat sin moped vill över 50 procent av pojkarna 

och 20-40 procent av tjejerna trimma.  

 

3.3.2 Alkohol och droger  

Eleverna fick i enkäten svara på hur ofta de dricker alkohol. Alternativen var aldrig, sällan, en gång i 

månaden, 2-3 gånger i månaden, en gång i veckan, flera gånger i veckan. I Figur 15 visas andelen som 

dricker alkohol 2-3 gånger i månaden eller oftare. I Danmark dricker nästan hälften av ungdomarna 

alkohol 2-3 gånger i månaden eller oftare. I de andra nordiska länderna är andelen som dricker alkohol 

2-3 gånger i månaden eller oftare 20 procent eller lägre. Det är 18 procent av de danska 15-åringarna 

som dricker alkohol minst en gång varje vecka. Motsvarande andel i de andra länderna är 5-8 procent. 

Det finns inte några stora könsskillnader i något av länderna. 

 

Figur 15 Andel som dricker alkohol 2-3 gånger i månaden eller oftare. 

I enkäten fanns också en fråga om eleven någon gång provat droger utöver alkohol. Man kunde ange nej, 

en gång eller flera gånger. Figur 16 visar att de norska och svenska pojkarna i högre utsträckning än 

flickorna i alla länderna och pojkarna i de andra länderna provat på andra droger än alkohol. I de flesta 

grupperna är det 7-10 procent som provat jämfört med ca 15 procent av de norska och svenska 

pojkarna. I Danmark och Finland fanns inga signifikanta könsskillnader. 
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Figur 16 Andel av ungdomarna som har provat andra droger än alkohol. 

Under de senaste sex månaderna har en större andel av pojkarna än flickorna ofta eller ganska ofta kört 

moped efter att ha druckit alkohol. Andelen är ca 4-6 procent, förutom i Norge där ca två procent av 

pojkarna kört påverkade. I Norge finns inte heller den stora könsskillnaden som man ser i de andra 

länderna. Bland flickorna är det 1-2 procent som ofta eller ganska ofta kört moped när de druckit 

alkohol. Det är en något större andel av de danska ungdomarna, 8-9 procent som blivit skjutsade på 

moped av någon som druckit alkohol.  

 

Figur 17 Andel som de senaste sex månaderna kört moped efter att ha druckit alkohol.  
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3.3.3 Användning av skyddsutrustning 

Flera frågor fanns om användning av skyddsutrustning för olika trafikantkategorier.  

När det gäller bälte handlade frågorna om användning när man åker i en bil som körs av föräldrarna eller 

annan vuxen, respektive om bilen körs av en kompis eller annan ungdom. Ytterligare en fråga handlade 

om användning av bälte i buss, förutsatt att bälte finns. Av Figur 18 framgår att oavsett om man åker bil 

med kompisar eller vuxna, är det genomgående så att flickor är bättre på att använda bältet än pojkar. 

Finska pojkar är sämst och danska flickor är bäst. Bältesanvändningen i buss är mycket lägre än i bil, 

under 20 procent. I bussen är bältesanvändningen lägst bland de danska ungdomarna. 

 

Figur 18 Andel som alltid eller ofta använder bilbälte med vuxen förare, med ung förare respektive i buss.  

 

Andelen som använder mopedhjälm och en fastknäppt sådan är över 80 procent i tre av de nordiska 

länderna, se Figur 19. Undantag är Danmark där ca 60-70 procent använder fastknäppt mopedhjälm. I 

Danmark är det en högre andel av pojkarna än flickorna som använder mopedhjälm när de är förare. I 

Finland, Norge och Sverige är könsskillnaderna mindre. Det är alltså mellan 10 och 40 procent som inte 

använder fastknäppt mopedhjälm.  

När det gäller cykelhjälm är det i Finland lag att alla ska använda hjälm när de cyklar. I Sverige är det lag 

för barn upp till 15 år, medan Danmark och Norge inte har någon cykelhjälmslag. Lagen verkar inte ha 

någon större påverkan på cykelhjälmsanvändningen, se Figur 20 som visar elevernas självrapporterade 
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cykelhjälmsanvändning. Cykelhjälmsanvändningen bland dessa 15-åringar är högst i Norge, ca 20 

procent. I Sverige är den strax under 15 procent, i Finland 10 procent och i Danmark ännu lägre. Det är 

inga större skillnader mellan flickor och pojkar, men i Danmark och Sverige är flickorna något sämre än 

pojkarna på att använda cykelhjälm.  

 

Figur 19 Andel som använder fastspänd (knäppt) mopedhjälm när de är kör moped.  

 

Figur 20 Andel som använder cykelhjälm.  

Flickorna har en högre användning av reflexer när de går i mörker än vad pojkar har, högst är den bland 

finska och norska flickor, ca 25 procent, se Figur 21. Svenska och danska flickors reflexanvändning är ca 
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15-20 procent. Bland pojkarna är reflexanvändningen runt 10 procent, högst bland norska pojkar och 

lägst bland svenska.    

 

Figur 21 Andel som använder reflex när de går i mörker.  

 

3.3.4 Pratat trafiksäkerhet 

Eleverna fick i enkäten uppge om de under de senaste sex månaderna pratat trafiksäkerhet med sina 

föräldrar, sina kompisar eller i skolan. Svarsalternativen var ofta (4) till aldrig (1). De tre frågorna sattes 

samman till ett index mellan 3 och 12. I Figur 22 redovisas medelvärdet över indexet. I de tre därefter 

följande figurerna; Figur 23 - Figur 25, särredovisas prat med föräldrar, kompisar, respektive i skolan.  

Signifikanta skillnader finns mellan eleverna i Sverige och Norge, samt mellan eleverna i Sverige och 

Danmark när det gäller att ha pratat trafiksäkerhet. I Danmark och Norge har ungdomarna oftare pratat 

trafiksäkerhet med föräldrar, kompisar eller i skolan. Det är flickorna i Danmark och Norge som står för 

skillnaderna mot Sveriges ungdomar samt Finlands pojkar.  Skillnader finns också mellan finska flickor 

och svenska pojkar. Det är en större andel som ofta eller ganska ofta pratat trafiksäkerhet med sina 

föräldrar än med sina kompisar. I Danmark är det 37 procent av ungdomarna som gjort det, 29 procent i 

Norge, 26 procent i Sverige och 23 procent i Finland. Runt 10 procent av alla ungdomarna har ofta eller 

ganska ofta pratat trafiksäkerhet med kompisarna. Man har även i större utsträckning pratat 

trafiksäkerhet med föräldrarna än i skolan. Pratat trafiksäkerhet i skolan har 28 procent av de danska 

ungdomarna gjort, 20 procent av de finska, 19 procent av de norska och 16 procent av de svenska.  
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Det kan också konstateras att de som pratat trafiksäkerhet har ett bättre beteende. Vid en jämförelse 

mellan de som pratat trafiksäkerhet i skolan och de som inte gjort det, visar det sig att en signifikant 

större andel alltid/ofta/ganska ofta använder reflexer när de går i mörker, använder cykelhjälm när de 

cyklar och använder bilbälte när de åker i en bil som körs av en kompis eller annan ungdom.  

 

Figur 22 Medelvärde av ett index gällande de som pratat trafiksäkerhet på olika sätt.  

 

 

Figur 23 Andel som pratat trafiksäkerhet med föräldrarna.  
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Figur 24 Andel som pratat trafiksäkerhet med kompisar.  

 

 

Figur 25 Andel som pratat trafiksäkerhet i skolan. 
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3.4 Trafikkunskaper 

I enkäten fanns 15 frågor om trafikkunskap. Varje rätt svar har erhållit siffran 1 (ett) och när svaren från 

alla frågorna satts samman till ett index har varje individ fått ett värde mellan 0 (noll) och 15. Därefter 

har ett medelvärde i varje redovisningsgrupp (land-kön) räknats fram. Resultatet redovisas i Figur 26.  

Flickorna i Danmark har signifikant lägre medelvärde på kunskapsfrågorna i jämförelse med svenska 

ungdomar och pojkar från Danmark, Finland och Norge. Detta innebär att de danska flickorna har lägst 

antal rätta svar på kunskapsfrågorna.  Om länderna jämförs utan könsuppdelning har eleverna i Danmark 

signifikant lägre kunskap. 

 

Figur 26 Medelvärde av ett index gällande rätta svar på 15 kunskapsfrågor.  

På en av kunskapsfrågorna skulle man veta om man får köra moped klass 1 där skylten ”gång- och 

cykelbana” finns. I Danmark får man göra det, men däremot inte i de övriga Nordiska länderna. I Finland, 

Norge och Sverige visste 75-80 procent av ungdomarna att man inte får köra moped klass 1 på gång- och 

cykelbana, se Figur 27. I Danmark visste däremot bara ca 10-20 procent att man får göra det, en större 

andel av pojkarna än flickorna visste det. I de övriga nordiska länderna fanns inga skillnader mellan 

könen.  
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Figur 27 Andel med rätt svar om man får köra moped klass 1 där skylten ”gång- och cykelbana” finns.  

I Norge får man cykla på trottoaren där vägen har en skylt med ”Förbud mot infart med fordon”, i övriga 

nordiska länder är det förbjudet att cykla in på en sådan väg. Figur 28 visar att ungdomarna i Danmark 

hade högst andel rätt svar på denna fråga. Det var lite fler än hälften som visste svaret. I Finland och 

Norge var resultatet ganska identiskt, ca 20-30 procent visste rätt svar, den högre andelen bland 

pojkarna. De svenska pojkarna svarade rätt i samma utsträckning som de finska och norska, däremot 

visste en något höge andel av de svenska flickorna att man inte får cykla in på en sådan väg.  

 

Figur 28 Andel med rätt svar på frågan om att cykla där vägmärket ”Förbud mot infart med fordon” finns. 
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På frågan om vilka regler som gäller för cykelns utrustning skulle man kryssa i de saker som måste finnas 

på cykeln för att den ska vara laglig. Reglerna är lika i hela Norden och det som gäller är: fungerande 

bromsar, ringklocka, belysning och reflexer. Figur 29 visar att även på denna fråga hade de danska 

ungdomarna bäst kunskap, ungefär hälften hade svarat rätt. När det gäller de andra länderna hade 

Sverige bäst kunskap, följt av Norge och Finland. Eventuella könsskillnader fanns bara i Danmark och 

Norge, där en något större andel av pojkarna hade rätt kunskap. 

 

Figur 29 Andel med rätt svar på frågan: ”Vilka regler gäller för cykelns utrustning?”. 

Eleverna skulle fylla i om de visste om det var lag på att använda cykelhjälm för alla (Finland), för alla 

under 15 år (Sverige) eller inte alls (Danmark, Norge). Resultatet i Figur 30 visar att bäst kunskap om 

detta hade de svenska ungdomarna, där ca 90 procent svarade rätt. En bidragande orsak är säkert att 

dessa ungdomar är i brytpunkten mellan att omfattas av lagen och inte. I Danmark hade ungefär 70 

procent kunskap om att de inte hade någon lag, medan eleverna i Norge hade dålig kunskap om det, ca 

30 procent svarade rätt. Bland de finska eleverna visste ungefär 50-60 procent att det var lag på att 

använda cykelhjälm. I Danmark och Norge hade pojkarna bäst kunskap om detta, i Finland och Sverige 

var det flickorna.  
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Figur 30 Andel med rätt svar på frågan: ”Är det lag på att använda cykelhjälm?”. 

I alla de nordiska länderna ska man gå på vänster sida, mot den mötande trafiken, om man går på en väg 

utan trottoar. Mellan 50 och 70 procent av eleverna visste detta, se Figur 31. Bäst var kunskapen i 

Danmark och sämst i Finland. Det var inga stora könsskillnader i något land, men överlag visste en något 

högre andel av flickorna att man ska gå på vägens vänstra sida. Detta innebär att 30-50 procent av 

ungdomarna inte vet på vilken sida av vägen man ska gå.  

 

Figur 31 Andel med rätt svar på frågan: ”På vilken sida av vägen ska man gå, om det inte finns någon 

trottoar?”. 
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I Norden finns olika promillegränser för rattfylleri. I Norge och Sverige är gränsen 0,2 promille, i Danmark 

och Finland är den 0,5 promille. Sämst kunskap om promillegränsen hade ungdomarna i Danmark, se 

Figur 32. Där visste ca 35-40 procent att promillegränsen är 0,5. I Finland svarade en större andel av 

pojkarna än flickorna rätt på frågan. Ungefär hälften av de svenska flickorna och pojkarna visste 

promillegränsen och en något större andel av de norska ungdomarna.  

 

Figur 32 Andel med rätt svar på frågan om vilken promillegränsen är i trafiken. 

3.5 Attityder 

I enkäten fanns ett område med 24 delfrågor om attityder, där eleven skulle svara om de ”Instämmer” 

eller ”Instämmer inte”. Ett index skapades av dessa frågor där ”rätt” inställning ur 

trafiksäkerhetssynpunkt gavs siffran 1 (ett). Varje individ kunde därmed erhålla ett indexvärde mellan 0 

(noll) och 24. Därefter har ett medelvärde i varje redovisningsgrupp (land-kön) räknats fram. Resultatet 

redovisas i Figur 33. 

Flickorna i Norge har signifikant högre medelvärde på attitydfrågorna när jämförelser görs med alla 

andra grupper.  Signifikanta skillnader finns också mellan de norska pojkarna och pojkarna från Danmark, 

Finland och Sverige, där de norska pojkarna har ett högre medelvärde på attitydfrågorna.  Om länderna 

jämförs utan könsuppdelning har eleverna i Norge signifikant trafiksäkrare attityder.  
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Figur 33 Medelvärde av ett index gällande rätt inställning till 24 påståenden om attityd.  

 

I enkäten fanns två scenarier, ett om alkohol och bilkörning och ett om mopedkörning och alkohol. Det 

första scenariot att ta ställning till löd: Tänk dig att du är hemifrån en sen kväll och att din kompis har 

lovat dig skjuts hem i hans/hennes bil. När det är dags att åka hem inser du att kompisen har druckit 

alkohol. Vad gör du? De fem svarsalternativen löd:  

1. Sätter dig i bilen och åker hem 

2. Sätter dig i bilen, men ber din kompis att köra extra försiktigt eller långsamt 

3. Försöker övertyga din kompis om att ni borde ta er hem på något annat sätt 

4. Ringer till mamma/pappa eller en annan person med körkort 

5. Annat förslag 

Svaren på scenariot i Figur 34 visar att de flesta pojkar skulle försöka övertyga kompisen om att de borde 

ta sig hem på något annat sätt (ca 45 procent) alternativt ringa till föräldrar eller annan person med 

körkort (ca 25 procent). Flickorna skulle i lika stor utsträckning försöka övertyga kompisen om att de 

borde ta sig hem på något annat sätt, som att ringa till föräldrar eller annan person med körkort, ungefär 

40 procent på vardera av dessa alternativ. En större andel av pojkarna än flickorna skulle sätta sig i bilen 

och åka hem, alternativt sätta sig i bilen men be kompisen köra extra försiktigt eller långsamt. Närmare 

10 procent av pojkarna hade svarat på vart och ett av dessa alternativ. 
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Figur 34 Andel som svarat på olika alternativ i ett scenario om bilkörning och alkohol. 

Det andra scenariot att ta ställning till löd: Tänk dig att du och din kompis är på fest. När det är dags att 

åka hem inser du att kompisen har druckit alkohol och han/hon tänker köra moped hem. Vad gör du? De 

sex svarsalternativen löd:  

1. Jag åker hem och låter kompisen klara sig själv 

2. Jag ber honom/henne köra extra försiktigt 

3. Försöker övertyga kompisen om att ni borde ta er hem på något annat sätt 

4. Ringer till mamma/pappa eller en annan vuxen 

5. Jag hindrar honom/henne att köra 

6. Annat förslag 

Av Figur 35 framgår att den största andelen skulle hindra kompisen från att köra. Ungefär 40 procent av 

eleverna svarade det, en större andel av flickorna och en något lägre andel av pojkarna. Det var 30 

procent av eleverna som svarade att de skulle övertyga kompisen om att de borde ta sig hem på något 

annat sätt. Det tyckte lika många flickor som pojkar. En större andel av pojkarna än flickorna skulle åka 

hem och låta kompisen klara sig själv eller be honom/henne köra extra försiktigt. En mycket liten andel 

skulle ringa till föräldrarna eller någon annan vuxen. 

         Kön 
          Kille 

Tjej 
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Figur 35 Andel som svarat på olika alternativ i ett scenario om mopedkörning och alkohol. 

 

Jämför man de två scenarierna som redovisats ovan, kan man konstatera att ungdomarna är mer 

benägna att ringa föräldrarna i bilscenariot än i mopedscenariot.  

Eleverna fick ta ställning till om de instämmer i påståendet Man bör aldrig cykla när man druckit alkohol. 

I Figur 36 visas andelen som instämmer i att man aldrig bör cykla när man druckit alkohol. Det är ungefär 

40 procent av ungdomarna som tycker att man inte bör cykla när man druckit alkohol. En något större 

andel av de norska ungdomarna jämfört med övriga anser att man aldrig bör cykla när man druckit 

alkohol. De finska ungdomarna har lägst andel som instämmer i påståendet. I Sverige är det inga 

könsskillnader medan en något större andel av flickorna än pojkarna i de övriga nordiska länderna 

instämmer i påståendet.  



34 

 

 

Figur 36 Andel som anser att man aldrig bör cykla när man druckit alkohol.  

Ytterligare några attityder som rör alkohol och trafik visas i Figur 37. Figuren visar bland annat att danska 

ungdomar, samt finska pojkar i lägre utsträckning än andra nordiska ungdomar vill ha en nollgräns för 

alkohol i trafik. Det är mellan 60 och 85 procent av ungdomarna som anser att alla bilar borde vara 

utrustade med alkolås. Flickorna anser detta i högre grad än pojkarna. Det är en mycket större andel av 

ungdomarna som tycker att man kan cykla när man druckit alkohol, jämfört med att köra moped när 

man druckit alkohol. Mer än 20 procent av de danska pojkarna har svarat att man kan köra moped efter 

att ha druckit alkohol.   



35 

 

 

Figur 37 Andel som anser att alla bilar borde ha alkolås, att man aldrig bör köra moped när man druckit 

alkohol, att man aldrig bör cykla när man druckit alkohol samt att gränsen för rattfylleri borde vara noll.  

Attityden till en lag om cykelhjälm visas i Figur 38. Högst andel som anser att det bör finnas en lag om att 

alla ska använda cykelhjälm och ett bötesstraff om man inte använder, finns i Norge med drygt 20 

procent. I Finland och Sverige är andelen som anser detta strax under 20 procent och i Danmark är det ca 

10 procent som anser att det bör finnas en cykelhjälmslag. 
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Figur 38 Andel som anser att det borde vara lag och böter på att alla ska använda cykelhjälm.  

3.5.1 Påverkansmetoder 

Eleverna fick svara hur de tror att olika metoder påverkar ungas beteende. I Figur 39 visas den andel 

fördelat på land och kön som anser att metoden påverkar i hög grad. Det är framför allt flickorna, 

förutom de finska, som anser att ungdomar som själva berättar om egna olyckor är en bra 

påverkansmetod. Pojkarna anser i mycket lägre utsträckning att sådana berättelser påverkar. De norska 

ungdomarna anser i större utsträckning än övriga att körkortsutbildning, höjd körkortsålder, 

trafiklektioner i skolan och kunskap om trafikregler är bra påverkansmetoder. Danska pojkar (och även 

norska ungdomar) tror även att fler poliser på vägen och hårdare straff kan påverka ungas beteende.  
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Figur 39 Metoder att påverka ungas beteende. De som svarat: ”påverkar i hög grad”. 

Om en rangordning görs bland alla, gäller följande ordning när det gäller vad som i hög grad påverkar 

ungas beteende:  

1. Ungdomar som själva berättar om egna olyckor 

2. Kunskap om trafikregler 

3. Trafikskolornas körutbildning 

4. Hårdare straff 

5. Fler poliser på vägen 

6. Trafiklektioner i skolan 

7. Höjd körkortsålder 

8. Information om olycksstatistik 

9. Videofilm om trafik 
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4 Diskussion  

4.1 Metoddiskussion 

I undersökningen erhölls svar från 3 645 elever av totalt drygt 5 000 utskickade enkäter. Arbetsgången i 

alla länderna var att skicka en klassuppsättning med enkäter till ett urval av skolor och/eller klasser med 

god geografisk och demografisk spridning över landet. I Danmark skickades enkäter till 39 skolor med 

totalt 88 klasser. Svar erhölls från 61 klasser. I Finland var målet 48 klasser och man erhöll svar från 43 av 

dessa. Det går i genomsnitt drygt 20 elever i varje finsk klass. Alla klasserna var från olika skolor. I Norge 

var målet 40 skolor med en klass i varje. En genomsnittsklass i Norge har 25 elever. I Sverige skickades 30 

enkäter till 60 skolor, men det visade sig att det i genomsnitt bara var drygt 20 elever i varje klass. I alla 

länderna skickades påminnelser för att öka andelen svarande. 

Totalt sett var det inga stora könsskillnader när det gäller andelen svarande, 49 procent var pojkar och 

51 procent var flickor. I ett par av länderna, främst Finland men också Norge var dock skillnaderna mellan 

könen lite större, 4-6 procentandelar. Eftersom resultaten oftast delats på både land och kön och det är 

många svarande i varje grupp bör detta inte ha påverkat redovisningen på något felaktigt sätt.  

Med den urvalsmetod som använts för undersökningen har vi försökt få en så god spridning som möjligt, 

både demografiskt och geografiskt. Svar har inkommit från en stor andel av urvalet och vi anser därför 

att de framtagna resultaten väl representerar nordiska femtonåringar. 

4.2 Resultatdiskussion 

Moped visade sig vara ett vanligt transportsätt till skolan i Finland och Sverige, medan cykel var det 

vanligaste transportsättet i Danmark. I Danmark finns en lång tradition av cykeln som transportmedel, så 

även om man skulle ha en 15-årsgräns för moped (och inte som idag en 16-årsgräns) är det mycket 

troligt att de flesta skulle fortsätta att cykla till och från skolan. I alla länderna är det en ganska stor andel 

som tar sig fram till fots också. Buss var minst vanligt som transportsätt i Danmark. I Finland, Norge och 

Sverige är det ungefär lika stora andelar som går, cyklar och åker buss. Ur ett folkhälsoperspektiv är det 

givetvis bäst om så många som möjligt färdas med cykel eller till fots. Ur trafiksäkerhetsaspekt är detta 

givetvis också bra, under förutsättning att färden sker skild från motorfordon, t.ex. på gång- och 

cykelbanor, samt att cykelhjälm används liksom reflexer och lysen i mörker. Även buss är ett trafiksäkert 

färdsätt, medan däremot moped är det mest riskfyllda.    

Det var en ganska liten andel av ungdomarna som blivit inblandade i olyckor där någon fått uppsöka 

sjukhus eller vårdcentral. Det vi egentligen inte vet, är om det var de själva som blev skadade i olyckan 

eller någon annan eftersom frågan inte är ställd så att man kan veta det.  Moped och cykel var det 

vanligaste färdsättet bland ungdomarna när man blev inblandad i olyckan. I Danmark och Norge var det 

cykel, i Finland moped och i Sverige både moped och cykel. 

När det gäller moped, vilken framför allt används som transportmedel av ungdomar i Finland och 

Sverige, kan konstateras att en stor andel av mopederna är trimmade och går i för höga hastigheter. 
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Detta är ett trafiksäkerhetsproblem framför allt bland pojkarna. Det är hälften av dem som anger att 

mopeden är trimmad mot 15 procent av flickorna. Av flickornas mopeder är det 10-20 procent som går 

över 60 km/tim, av pojkarnas går hälften av mopederna så fort. Dessa resultat stämmer väl med andra 

undersökningar, exempelvis enkätundersökningar som NTF gjort bland mopedungdomar år 2003 och 

2009.  

Det finns ganska stora skillnader när det gäller intag av alkohol och droger.  Danska ungdomar utmärker 

sig när det gäller att dricka alkohol. Däremot när det gäller att ha provat droger är det pojkar i Norge och 

Sverige som i större utsträckning provat på. Fyra – sex procent av pojkarna i Norden, med undantag för 

de norska pojkarna, har kört alkoholpåverkade på moped de senaste sex månaderna. När det gäller 

attityder till alkohol och trafik anser 15-åringarna att det är mest acceptabelt att köra cykel 

alkoholpåverkad. Danska pojkar är mer förlåtande till att köra moped när man är alkoholpåverkad, än 

vad de andra ungdomarna är, därefter kommer de svenska pojkarna.  

Överlag är de nordiska flickorna bättre än pojkarna på att använda skyddsutrustning och de har också 

trafiksäkrare attityder. Detta mönster med trafiksäkrare beteende och attityder bland flickor och kvinnor 

känns igen från många andra undersökningar, bl.a. den trafiksäkerhetsenkät som Vägverket i Sverige 

årligen genomför. Några undantag fanns dock i den presenterade Norden-undersökningen där det bland 

svenska ungdomar inte kunde konstateras några könsskillnader när det gäller attityder till cykling och 

alkohol eller användning av cykelhjälm respektive bälte i buss. 

Det kan också konstateras i undersökningen att de 15-åringar som på något sätt pratat trafiksäkerhet 

hade ett trafiksäkrare beteende. Ungdomarna hade framför allt pratat med sina föräldrar eller i skolan. 

Flickor hade i större utsträckning pratat trafiksäkerhet och framför allt de danska och norska flickorna. En 

slutsats från undersökningen är därför att det finns ett behov av ett mer systematiskt och målinriktat 

arbete där föräldrar och skolan har sina roller. Med en välplanerad undervisning i skolan och stöd 

hemifrån kan vi forma de blivande förarnas attityder och beteenden redan innan körkortsåldern och de 

ungas inblandning i trafikolyckor skulle kunna förhindras. Ungdomarna själva anger i enkäten att 

metoder som kan påverka ungas beteende är andra ungdomar som berättar om egna olyckor, kunskap 

om trafikregler och utbildning på trafikskolor och i vanliga skolan.   



40 

 

5 Förslag till fortsatta aktiviteter 
Resultaten från undersökningen har visat att det finns ett antal problemområden som bör bli fokus för 

nya och förstärkta åtgärder. Den projektgrupp som arbetat med undersökningen har diskuterat kring hur 

resultaten skall utnyttjas för fortsatta aktiviteter och då har föräldrarna lyfts fram som viktig målgrupp. 

Att arbeta via tonårsföräldrar och stärka deras förutsättningar att stötta sina barn i att göra trafiksäkra 

val skulle vara en åtgärd för att öka trafiksäkerheten för de glömda barnen. 

En övergripande strategi är att inte specificera en gemensam nordisk metod för hur föräldrar skall 

stödjas, utan istället överlåta detta till varje nationell trafiksäkerhetsorganisation. På så vis kan 

aktiviteter genomföras som passar i de olika organisationernas och ländernas nationella strategier. 

Organisationerna vill dock genomföra aktiviteterna under det gemensamma paraply som NTR – Nordiska 

trafiksäkerhetsrådet utgör, för att på så sätt möjliggöra ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan 

organisationerna.  

Genom att en ny samarbetsmodell utvecklas ges en bättre möjlighet att systematiskt ackumulera 

kunskaper om effektiva åtgärder. I många av de åtgärder som vi genomför i dag är det vanligt att vi 

”börjar om från början” utan att tillräckligt mycket utnyttja tidigare erfarenheter, speciellt från de andra 

organisationerna. En viktig del av projektet ”de glömda barnen” har varit att öka kompetensen om 

evalueringsmetoder. Avsikten är att utnyttja denna kunskap för att tydligare kunna visa vilka aktiviteter 

som är bra och vilka som är dåliga.  

De fortsatta aktiviteterna inom Nordens trafiksäkerhetsorganisationer leder till ökad trafiksäkerhet för 

”de glömda barnen” genom starkare stöd från föräldrar. Det kan t.ex. gälla trafiknykterhet, 

cykelhjälmsanvändning, mopedtrimning och annat som är av betydelse medan de är barn, men också att 

lägga en grund för ett fortsatt trafiksäkert liv. 

 

Varje delaktivitet ska evalueras, men en övergripande evaluering av hela verksamheten föreslås också. 

En ambition kan vara att systematiskt dokumentera vad som genomförs nationellt och vilka resultat 

erfarenhetsutbytet leder till, dvs. en systematisk processanalys. En övergripande effektanalys kan 

dessutom genomföras genom en ny enkät till 15-åringar om t.ex. sex år.
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