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Sammanfattning  
 
Den här undersökningen utgår från teorier om riskperception och Theory of Planned 

Behaviour (TPB). Syftet med studien var att, med utgångspunkt i teorier om riskperception 

och Theory of Planned Behaviour (TPB), undersöka individers riskperception och 

säkerhetsbeteende gentemot trafikolyckor. Undersökningen ville också studera om 

riskperceptionen och säkerhetsbeteendet är varierar beroende på vem som riskeras att utsättas 

för risken och vem som ska utföra ett visst beteende. Vidare kopplas det till 

bakgrundsvariabler som kön och tidigare erfarenheter. Studien utfördes i svensk kontext. 

Metoden var av kvantitativ ansats och datainsamlingsmetod var enkätstudier. Enkäten var 

konstruerad utifrån teorierna och undersökningen syfte. Enkäten spreds på Facebook och hade 

ett bekvämlighetsurval. Totalt svarade 102 personer på enkäten. 

Studien kom fram till att tidigare erfarenheter har en mycket liten inverkan på individens 

riskperception av trafikolyckor, både vad gäller risken för individen personligen men också 

risken för människor i allmänhet. Kön däremot påverkar individens riskperception i högre 

grad. En annan slutsats var att tidigare erfarenheter har mycket liten påverkan på människors 

säkerhetsbeteende, både för individens eget beteende men också för individens benägenhet att 

uppmana människor i allmänhet att bete sig på ett visst sätt. Vidare visade det sig att kön har 

större påverkan på säkerhetsbeteendet, både vad gäller individen eget beteende men också 

individens tendens att uppmana människor i allmänhet. En sista upptäckt var att studien fann 

att riskperception och beteende inte är oberoende av varandra där den ena påverkas av den 

andra utan snarare är de beroende av och påverkar varandra.   

En notis är att undersökning fann att lagar kan skapa ett medvetet säkerhetsarbete. Det innebär 

att den nya lagen om mobilanvändning vid bilkörning i Sverige är rätt väg att gå för att skapa 

ett säkert beteende.  

Nyckelord: Risk, riskperception, beteende, säkerhetsbeteende, trafikolyckor, Theory of 

Planned Behavior, enkätstudie.  
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Abstract  
 
This study is based on theories of risk perception and Theory of Planned Behavior (TPB). The 

purpose of the study was to investigate individuals' risk perception and safety behavior in 

relation to traffic accidents, based on theories of risk perception and Theory of Planned 

Behavior (TPB). The survey also wanted to study whether risk perception and safety behavior 

vary depending on who is at risk of being exposed to the risk and who should perform a 

certain behavior. Furthermore, it is linked to background variables like gender and previous 

experiences. The study was conducted in Swedish context. 

 

The method was quantitative and data method was questionnaire. The survey was based on 

the theories and the investigation purpose. Furthermore, the survey was spread on Facebook 

and had a comfort check. In total, 102 people answered the questionnaire. 

 

The study found that past experience has a very small impact on individuals' risk perception 

of traffic accidents, both in terms of the individual's risk but also the risk for people in 

general. Gender, on the other hand, affects the individual's risk perception to a greater extent. 

Research also found that previous experiences have a very small impact on the safety 

behavior of individuals, both in terms of the risk of the individual's own behavior but also 

regarding the individual's requests for people in general. Furthermore, it has been shown that 

gender has an influence on safety behavior, both regarding the risk of the individual's own 

behavior, but also regarding the individual's requests for people in general. Finally, the study 

found that risk perception and behavior are not independent of each other where one is 

influenced by the other, but rather they depend on and affect each other. 

 

One note is that the study showed that laws can create a conscious security work. This means 

that the new law on mobile use when driving in Sweden is the right way to go to manifest safe 

behavior. 
 
Keywords: Risk, risk perception, behavior, safety behavior, traffic accidents, Theory of 

planned behavior, survey.  
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1. Inledning  
I en kunskapsöversikt av Ann Enander (2010) beskriver Enander att det finns en bristande 

mängd forskning om hur människor tänker och handlar när det gäller risker och säkerhet i 

vardagsmiljö. Riskperceptionsstudier har tenderat att handla om risker som befinner sig 

relativt långt borta från de typer av risker individer exponeras för dagligen (Enander 2010). 

Denna kunskapsöversikt gav idén att studera individens riskperception av trafikolyckor och 

hur individer handlar och beter sig säkerhetsmässigt, och om det finns något samband mellan 

riskperception och beteende samt hur kön och erfarenhet påverkar riskperception och 

beteende. Detta eftersom risken trafikolyckor är något individer utsätts för dagligen. Att 

använda risken trafikolyckor som empiri passar bra eftersom det är en risk där det finns 

många skadepreventiva åtgärder som individen kan utföra som minskar risken. Många av 

dessa åtgärder är allmänt kända och det innebär att det är en risk samt åtgärder som är bra att 

undersöka och relatera till beteende.   

Risk är ett vanligt förekommande begrepp med olika betydelse i olika sammanhang. Risk 

handlar dels om att hantera möjliga framtida händelser oftast oönskade sådana, och dels om 

rädsla och fara. Emellertid kan risk vara positivt laddat, i och med att risktagande kan leda till 

positiva utgångar. Utan risktagande hade inte samhällen utvecklats till de som dem är idag. 

Risktagande är således essentiellt för vår utveckling (Olofsson & Öhman (red) 2009).  

Alla samhällen är utsatta för risk och alla samhällen drabbas av olyckor, kriser och 

katastrofer. Vissa händelser är resultat av den tekniska utvecklingen (t.ex. Tjernobylolyckan 

1986), andra är resultat av sociala sammanhang och skeenden i samhällen (t.ex. Terrordådet 

mot Drottninggatan i Stockholm 2017) och vissa på grund av naturrelaterande event (t.ex. 

stormen Gudrun 2005) (Olofsson & Öhman (red.) 2009). Trots att vår del av världen blivit en 

allt tryggare plats att leva på finns det samtidigt många risker kvar i våra samhällen samt att 

nya risker tillkommit. Dessa risker är av olika art, har olika spridning och varierar i dignitet 

(se ovan). Individen själv är sällan väl förberedd för att hantera olyckor och kriser, vilket 

tydligt kan ses bland yngre personer som växt upp i samhällen med utvecklad teknik och hög 

samhällelig servicenivå. Individer i sådana samhällen är inte vana att möta kriser som 

omfattande bortfall i elförsörjningen. Däremot är dessa individer vana vid det som kallas för 

ett ”dygnet runt-samhälle” där det exempelvis är möjligt att komma i kontakt med 

myndigheter dygnet runt. I och med denna trygga tillvaro har individen få incitament för att 

själv förebygga och förbereda sig för att möta olika typer av olyckor och kriser. Snarare är det 

så att individen förväntar sig att det finns samhällsfunktioner som garanterar en säker och 

trygg tillvaro (Demarin et al. 2010; Enander 2010).  

Bland annat till följd av individens förväntningar på samhällsinstitutioner inför, under och 

efter en olycka eller kris har mycket resurser har lagts på så kallad teknologisk riskhantering, 

säkerhetssystem, kontroll och övervakning, dock utan kunskap om sociala faktorer (t.ex. den 

mänskliga faktorn), kan inget tekniskt system bli helt säkert (Olofsson & Öhman (red) 2009). 

Starr (1969) visade det genom den artikel som brukar benämnas som startskottet för 

riskperceptionsforskningen. Starr fann att andra faktorer än objektiv och mätbar risk tycktes 

vara av stor betydelse för samhällets riskhantering vilket innebar att de som arbetade med 

riskhantering också blev påverkade av deras subjektiva uppfattningar och bedömningar (Starr 

1969).  

Det betyder inte att teknologisk riskhantering (objektiv riskanalys) inte är viktigt, utan 

poängen är att båda synsätten behövs för att samhällen ska ha en framgångsrik riskhantering. 

Risk, kriser och katastrofer observeras, hanteras och definieras av oss människor. Oavsett 

inom vilken ram risken, krisen eller katastrofen existerar är den mänskliga faktorn alltid 
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närvarande, vanligen uttryckt genom lagar, politik, ekonomi eller sociala normer. Således är 

det viktigt att ha kunskap om människors riskuppfattning, beteenden, riskkommunikation, 

ekonomi, kultur, etc. för att kunna förebygga risker och effektivt hantera dem när olycka är 

framme eftersom det är vi människor som både blir drabbade och hanterar dessa. Ingen 

enskild forskare, riskhanterare, politiker eller individ är oberoende av den tid eller det 

samhälle hen lever i. Det finns således flera orsaker till varför riskperceptionsstudier är av 

betydelse, dels för att kunskapen om vad som påverkar individens riskperception kan bidra till 

att påverka och förändra människors uppfattning och beteende, och dels för att beslutsfattare 

inom olika samhällssektorer och på olika samhällsnivåer är intresserade av människors 

riskperception för att kunna ta hänsyn till dessa (Olofsson & Öhman (red) 2009).   

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Trafikolyckor  

Transportsektorn fortsätter växa starkt. Andelen personbilar i Sverige fortsätter att öka. Under 

2017 ökade andel personbilar med 1,6 % jämfört med år 2016. En ökning har också skett för 

tunga lastbilar (+ 2,0 %), lätta lastbilar (3,9 %), bussar (3,8 %), motorcyklar (+ 0,3 %) och 

mopeder (+ 8,3 %) (Trafikanalys 2018). Den årliga körsträckan för dessa fordon ökade också 

under 2017 i genomsnitt med cirka 2 % (Trafikanalys 2018). Samtidigt som detta förespråkas 

det att gå och cykla mer av hälso-, miljö- och framkomlighetsskäl, men samtidigt som statistik 

visar att det är ett av dem, ur ett skadeperspektiv, farligare färdmedlen (större sannolikhet att 

omkomma vid trafikolycka med cykel än med bil). Emellertid har forskning samtidigt visat att 

hälsovinsterna tycks överstiga skaderiskerna (Pucher et al. 2010; Wegman et al. 2012).   

Det finns flera orsaker till att trafikolyckor inträffar, alkoholpåverkan, typ av väg samt 

hastighetsbegränsningar, viltolyckor (Trafikanalys 2017), bristande fokus/koncentration på 

grund av exempelvis mobiltelefonanvändning
1
 (Hedlund, J & Fredlund, T 2017) är exempel 

på faktorer som avgör risken för en trafikolycka. Det finns också en mängd preventiva 

åtgärder för att minska risken och för att minska de negativa konsekvenserna av trafikolyckor. 

Bältesanvändning är en av de enskilt viktigaste åtgärderna. Bältesanvändning minskar risken 

för att omkomma eller skadas svårt med 50 – 70 %. Bilens säkerhetskonstruktion utgår från 

att individen använder bälte om individen inte gör det kommer inte skyddssystemet fungera 

som det är tänkt (Trafikverket 2015). Rätt typ av däck, att hålla hastighetsbegränsningar, att 

köra efter väglag, följa trafikregler, etc. är också viktiga åtgärder som individen kan utföra 

(Trafikverket 2017a). Cykelhjälm är den viktigaste skadepreventiva åtgärder för cyklister 

eftersom vid cykelolyckor är det främst huvudet som skadas allvarligt och hjälmar kan 

förebygga det (Trafikverket 2017b), samma sak gäller för moped (Trafikverket 2018a) och för 

motorcykel (Trafikverket 2018b). För gångtrafikanter är reflex är viktig. De flesta 

mörkerolyckor där gångtrafikanter omkommer sker i tätbebyggda områden där gatubelysning 

är tänd. Tänd gatubelysning gör att individen själv ser men inte att andra trafikanter ser 

individen vilket visar vikten av reflex (Trafikverket 2017c).  

Att trafikanter agerar säkert och verkar för en säkrare trafikmiljö är viktigt. Lika viktigt är att 

den fysiska trafikmiljön är säker. Det kan ske genom att mitträcken sätts upp, genom 

hastighetsbegränsningar, säkrare fordon, att rondeller ersätter korsningar, etc. samt att det 

finns lagar och regler för hur individer ska bete sig i trafiken (Trafikverket 2014). 

Nollvisionen antogs av riksdagen 1997 och är ett långsiktigt mål som innebär att ingen ska 

omkomma eller skadas allvarlig till följd av trafikolyckor samt ett förhållningssätt för hur 

trafiksäkerheten ska ökas. För att nå målet med nollvisionen s måste de som utformar 

transportsystemet och det som använder transportsystemet ta ansvar och hjälpas åt. När 

                                                             
1
 Exempel på hur individens beteende kan påverka risken för trafikolycka.  
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nollvisionen antogs dog cirka 500 personer i Sverige på grund av trafikolyckor (Trafikverket 

2018c) och 2017 dog 253 personer (Trafikanalys 2017). Nollvisionen har gett resultat och 

Sverige är det trafiksäkraste landet i EU (Trafikanalys 2017) dock har utvecklingen mot 

nollvisionens mål avtagit något (Trafikverket 2018c). Det råder delade meningar om varför 

utvecklingen inte går lika fort som tidigare, men forskning har bland annat visat att det går 

fortare och lättare att minska antalet trafikolyckor från 30 000 till 5000, än från 300 – 100. 

Detta beror till stor del på att de första åtgärder som genomförs är av teknisk karaktär vilka 

räddar stora mängder människor. När de tekniska åtgärderna är genomförda läggs fokus 

istället på beteendeförändringar, lagar, policys och regler, vilka är svårare och långsammare 

åtgärder (Olofsson & Öhman (red) 2009).     

1.1.2 Statistik över trafikolyckor  

Trafikolyckor är ett globalt samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt problem. I Sverige 

inträffar varje år cirka 70 000 trafikolyckor
2
 (Wargclou, D. (red) 2010). Under 2017 omkom 

253 personer i vägtrafikolyckor i Sverige
3
, 2275 personer blev allvarligt skadade och 17 387 

personer blev lindrigt skadade. Av de personer som omkom var 77 procent män och 57 

procent av de omkomna färdades i antigen personbil, lastbil eller buss. Stora regionala 

skillnader förekommer, där flest omkommer i Jämtlands län och minst omkommer i 

Gävleborgs län (Trafikanalys 2017). 

Av de 253 omkomna personerna var 143 bilister, 39 motorcyklister, 37 gående, 26 cyklister, 7 

övriga och 1 mopedist. Statistiken för 2017 visar på en generell förbättring jämfört med 2016, 

dock ökade antalet omkomna cyklister. Sedan år 2000 har antalet omkomna minskat med 57 

% och omkomna har minskat i samtliga trafikantgrupper bortsett från motorcyklister. De 

oskyddade trafikanternas (de som inte färdas i bil kallas oskyddade trafikanter) andel bland de 

omkomna minskade snabbt under 1960-talet när personbilen blev ett viktigare färdmedel. År 

2000 var de oskyddade trafikanternas andel 30 % men har sedan dess ökat och var 2017 43 %. 

Bland oskyddade är det generellt äldre som omkommer och bland skyddade trafikanter är det 

generellt yngre som omkommer. Det är generellt vanligare med trafikolyckor på sommaren 

och på vägar med lägre hastighetsbegränsning (vanligaste hastighetsbegräsningen var 70 

km/h). Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor, följt av mötesolyckor och 

kollisionsolyckor mellan motorfordon och gångtrafikant (Trafikanalys 2017).   

1.1.3 Beteende och beteendeförändring  

Det finns en mängd teorier om beteendeförändring och vad som påverkar samt avgör 

människors beteende. Icek Ajzen och Maring Fishbein (Ajzen & Fishbein 1980) utvecklade 

teorin ”Theory of reason action” (TRA). Teorin togs fram för att förklara, förutsäga och 

förändra hur en individ handlar utifrån olika faktorer. Ajzen & Fishbein kunde påvisa att 

människan agerar rationellt och tar beslut efter upplevd tillgänglig information där faktorer 

som tidpunkt, sammanhang och målsättning har en betydelse för hur långt individen är beredd 

att gå för att uppnå ett givet mål. De faktorer som beskrevs som viktiga är människors 

attityder mot beteende och dess subjektiva normer. Med subjektiva normer menas individens 

föreställningar om de normativa förväntningarna som gruppen har på individen och hur hen 

bör handla samt värderingen utav dessa (Ajzen, 1988). Vidare menar Ajzen (1991) att 

människor måste testa ett visst beteende för att se hur både individen själv och gruppen 

reagerar på beteendet. Ett beteende utvecklas av personens egna känslor och attityder, 

                                                             
2
 I denna siffra ingår både personskador, omkomna och materiella skador på t.ex. fordon, alla olyckorna kräver 

inte att personer uppsöker sjukvård.  
3
 Antalet omkomna 2017 är den lägsta uppmätta siffran i modern tid. Målet är att det år 2020 maximalt ska 

omkomma 220 personer i vägtrafikolyckor.  



10 
 

upplevda sociala strukturer och det sociala trycket som individen uppfattar. För att beteende 

ska förändras krävs således positiva känslor och ett socialt tryck. TRA har fått kritik av flera 

forskare som menade att intentioner är av stor vikt vid beteenden och Ajzen tog till sig av 

kritiken och vidareutvecklade TRA till att också innehålla upplevd beteendekontroll som ihop 

med attityder och subjektiva normer kan leda till intentioner som leder till beteende. Teorin 

kom att kallas för ”Theory of planned behavior” (TPB) (Ajzen 1991). 

1.1.4 Objektiv och subjektiv risk. 

Objektivism innebär att det är möjligt att nå eller betrakta kunskap isolerat och oberoende av 

sociala och kulturella faktorer som politik, ekonomi eller människor uppfattningar. 

Exempelvis att temperaturen ökar på jorden är sant och det är sant oavsett om människan 

upptäcker det eller inte, eftersom temperaturökningen inte är beroende av vår kunskap om 

den. Motsatsen till objektivism är subjektivism vilket är ett synsätt som säger att verkligheten 

är beroende av att vi människor uppfattar den och tillskriver den mening. Till exempel är inte 

temperaturökningen en risk förens vi människor sagt att den är en risk. Detta kallas också för 

socialkonstruktionism. Det betyder att risker är socialt konstruerade, vilket innebär att risker 

inte existerar oberoende av oss. Visserligen är en jordbävning eller en tsunami naturliga 

fenomen men om en jordbävning sker så att ingen människa blir drabbad eller värden vi 

värdesätter (t.ex. djur, natur, ekonomiska värden, etc.) blir drabbade så kan det aldrig leda till 

en kris eller bedömas som en risk. Först när vi blir drabbade antigen direkt eller indirekt är det 

något vi klassar som en risk eller kris. Detta kan vi se genom hur användningen av 

riskbegreppet har skiftat över tid och rum, och inom olika vetenskapliga discipliner, olika 

kulturer och sociala sammanhang. Således går det att hävda att världen består att två parallella 

system. En fysisk världen som existerar oberoende av människan och en social värld som 

tolkar den fysiska världen (Olofsson & Öhman (red) 2009).   

Teknologisk riskforskning och riskhantering förknippas traditionellt med en objektiv syn på 

risk. Det innebär att risker kan kvantifieras likt den vanligt förekommande definitionen: risk = 

sannolikhet x konsekvens. Definitionen säger att risk är sannolikheten för en viss händelse och 

dess konsekvenser. För att kunna kvantifiera risker används inom teknologisk riskforskning 

och riskhantering olika typer av riskanalyser. Vanligen utgår riskanalyserna från ett statistiskt 

underlag som säger hur ofta en viss händelse sker i genomsnitt för att sedan beräkna 

sannolikheten för att den givna händelsen ska inträffa samt leda till fysiska skador på något 

som samhällen, organisationer eller människor värdesätter. Sedan undersöks möjliga 

konsekvenser av den givna händelsen vilket innebär att konsekvenserna specificeras utifrån 

den värden som identifierats. Det kan vara antalet skadade, ekonomiska förluster, ekonomiska 

vinster, etc. beroende på i vilken kontext riskanalysen genomförs (Olofsson & Öhman (red) 

2009). 

Den objektivistiska riskanalysen har blivit kritiserad av både beteende- och samhällsvetare. 

Kritiker menar att de ser syftet och behovet av objektiva riskanalyser men att det finns mycket 

att lära från samhällsvetenskaplig forskning. Ingen enskild forskare, riskhanterare, politiker 

eller individ är oberoende av den tid eller det samhälle hen lever i, vilket innebär att all 

kunskap är beroende av den tid och plats där den genereras samt att sociala ojämlikheter kan 

få genomslag även i objektiva arbetssätt. Vidare menar kritiker att människor inte alltid agerar 

rationellt eller på det sätt som experter eller forskare utgår ifrån. Dessutom har det 

identifierats att det finns skillnader mellan den teknologiska riskanalysen och enskilda 

individers uppfattning av risker. När exempelvis sambandet mellan rökning och lungcancer 

upptäcktes informerades rökare om detta men antalet rökare som slutade röka var inte så stort 

som beräknats. På så vis upptäcktes en skillnad mellan det vetenskapliga sättet att beräkna 

risker och individers riskupplevelse. Slutligen finns det problem med att utgå från 



11 
 

genomsnittliga värden för stora gruppen människor eftersom olika grupper kan vara olika 

exponerade för vissa risker eller ha förutsättningar som gör att risker måste ses på ett annat 

sätt (Olofsson & Öhman (red) 2009). 

Riskperceptionsstudier har en subjektiv syn på risk som utgångspunkt och är ute efter att 

undersöka människors subjektiva uppfattningar, vad som påverkar uppfattningarna och hur 

uppfattningar skiljer sig mellan grupper samt förklara skillnaderna mellan enskildas 

uppfattning och experters objektiva riskbedömningar. Subjektiv risk är såldes enskilda 

individers uppfattning och bedömning av en risk (riskperception = subjektiv risk), dock sker 

inte bedömningen likt den definition som presenterades ovan. Riskperceptionsforskning har 

visat att riskperceptioner skiljer sig mellan olika grupper vilket betyder att risk inte bara kan 

reduceras till sannolikhet och konsekvens. Utan det finns fler dimensioner i bedömning så 

som individens omgivning, tidigare erfarenheter, kön, ålder, etc. Emellertid betyder inte det 

att individens bedömning saknar de element som den objektiva riskanalysen består av. 

Individen tar hänsyn till statistiska beräkningar i sina skattningar men sannolikheter kan 

många gånger vara svåra att ta till sig. Siffror är något som människor tycks ha svårt att 

hantera och förstå på grund av svårigheten att relatera siffran till något som individen själv 

kan förstå (Slovic 2010). Forskning har visat att människor i allmänhet tycks lägga större vikt 

vid konsekvenser
4
 av en risk än vid sannolikheten för den givna risken (Olofsson & Öhman 

(red) 2009). Det finns således element av kostnad-nytta analys i riskperception. Med 

utgångspunkt i riskperception är en mer passande definition av risk: ”risk = är subjektivt 

definierat av individer som kan ha blivit influerade av en vid blandning av psykologiska, 

sociala, institutionella och kulturella faktorer” (Slovic 2000).    

1.1.5 Historisk tillbakablick – riskperceptionsforskningens framväxt.  

Forskning inom riskperception handlade till en början om heuristiker och bias som initierades 

av Amos Tversky och Daniel Kahneman i början av 1970-talet. Deras forskning bedrevs inom 

ekonomisk psykologi var inriktad på att studera människors sätt att beräkna sannolikheter. De 

fann att människor ofta drar felaktiga slutsatser när de bedömer och jämför risker på grund av 

att de använder så kallade kognitiva heuristiker. Heuristiker kan liknas vid mentala strategier 

(genvägar) som individen omedvetet använder sig av när hen tar ställning till olika typer av 

information. Exempelvis när vi känner lukten av rök så varnar heuristiker oss för att det 

troligen brinner, När kognitiva heuristiker leder till felaktiga slutsatser kallas det för bias 

(Olofsson & Öhman (red) 2009).  

Exempel på sådana bias är: tillgänglighetsbias innebär att fenomen som är lätta att koppla 

samman med exempelvis minnen eller tidigare erfarenheter bedöms vara mer sannolika än 

fenomen som inte att kopplas samman på samma sätt. Tillgänglighetsbias gör att dramatiska 

och ovanliga händelser skattas högre än mer vardagliga händelser. Förankringbias innebär att 

individen tolkar information utifrån tidigare kunskap eller från den initiala information som 

hen får vid fösta informationstillfället. Representativitetsbias innebär att individer har en 

tendens att bedöma sannolikheten för att en viss händelse ska ske utifrån tidigare jämförbara 

händelse och anta att sannolikheten är densamma (generalisering). Likväl tenderar människor 

att dra slutsatser från den kunskap hen har och anta att den kunskapen även gäller för andra 

situationer. Det har riktats kritik mot denna forskning främst eftersom den utförts i form av 

experiment och inte testats i verkliga situationer (Olofsson & Öhman (red) 2009).   

                                                             
4
 En risk är, som nämnt, en risk först när vi definierat något som en risk. Samma sak gäller för en konsekvens. 

Om vi bedömer att något är en konsekvens då, och först då, är det en konsekvens. En konsekvens är således en 
social konstruktion. Se resonemanget i första stycket under rubriken ”Objektiv och subjektiv risk”.  



12 
 

Till en början menade somliga att allmänhetens felaktiga uppfattningar (missperception) 

kontra experternas hade med dumhet att göra. Senare börja forskare kolla på vilka risker som 

faktiskt oroade allmänheten och varför dem gjorde det, vilket utvecklades det till en 

tankegång att allmänhetens uppfattning av olika risker är rationellt utifrån de parametrar som 

de skattar risken utifrån. Rationalitet är i sig inte något objektivt utan olika val eller 

bedömningar kan vara rationella beroende på vad som leder fram till bedömningen (Bennet. P 

& Calman. K 1999). Enskilda individer och allmänheten kan dock ha fel. Forskning har visat 

att allmänheten tenderar att underskatta risker av mer vardaglig karaktär (t.ex. fallolyckor) 

(Olofsson & Öhman (red) 2009). Viktigt att påpeka är att även experter kan ha fel. Inför 

placeringen av kärnkraftverket Fukushima i Japan utfördes riskanalyser som visade på att en 

placering av kärnkraftverket där skulle fungera. Analytikerna hade identifierat en del risker 

men också satt in riskreducerande åtgärder, bland annat i form av skyddsvallar mot en 

eventuell tsunami. Emellertid hade inte analytikerna räknat med att det ske en så kraftig 

jordbävning och tsunami som inträffade år 2011. Visserligen var både tsunamin och 

jordbävningen av extraordinär karaktär men detta visar ändå prov på den mänskliga faktorn 

(Müller-Mahn (red) 2013).  

Exemplen ovan visar varför riskperceptionsforskning är viktigt. Startskottet för den 

riskperceptionsforskning som studera individers subjektiva bedömningar kom i slutet av 60-

talet med Chauncey Starr´s artikel om ”Social Benefit versus Technological Risk” (Starr 

1969). Starr´s artikel ledde till att Paul Slovic, Sarah Lichtenstein och Baruch Fischhoff 

startade ett forskningsprogram designat för att studera vad de kallade för ”kognitiva processer 

och samhälleligt risktagande” (Slovic 2000). Under slutet av 1970- och under 80-talet växte 

sig denna riskperceptionsforskning fortsatt stark. En stor anledning till intresset var insikten 

att människans uppfattning och beteende kan påverka såväl krissituationer som riskbeteenden, 

samt att individers uppfattningar och beteende kunde påverkas av informations- och 

kunskapsspridning. Emellertid vet vi nu att det inte finns några enkla samband mellan varken 

individens beteende och dennes riskperception, eller mellan information/kunskap och 

människors uppfattningar (Olofsson & Öhman (red) 2009). 

Det som Paul Slovics, Sarah Lichtensteins och Baruch Fischhoffs forskning gick ut på var att 

studera människors riskperception med hjälp av enkäter. Tanken var att riskperception är 

subjektiv definierad av individen och att den påverkas av en rad faktorer. Vidare menade de 

att riskperception och faktorerna som påverkar den kan kvantifieras och mätas för att visa hur 

olika människor reagerar på olika risker. Till en början studerades skillnader mellan experter 

och allmänheten med syfte att ta reda på vad det är som gör att risker uppfattas olika. De 

första studierna visade att allmänheten tenderar att underskatta mer vardagliga risker och 

överskatta risker med låg sannolikhet. Experterna tenderade att vara bättre förberedda på 

olyckor och olika typer av risker samtidigt som andra studier visar att experter kan vara för 

självsäkra och underskatta felaktigheter i sina egna bedömningar (Slovic 2000).  

1.2 Syfte och frågeställning  

1.2.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i teorier om riskperception och Theory of 

Planned Behaviour (TPB), undersöka människors riskperception och säkerhetsbeteende 

gentemot trafikolyckor. Undersökningen kommer också studera om riskperception och 

säkerhetsbeteende varierar beroende på vem som utsätts för risken och vem som ska utföra ett 

visst beteende. Riskperception och säkerhetsbeteende kommer kopplas till 

bakgrundsvariablerna kön och tidigare erfarenheter. Studien utförs i svensk kontext.   
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1.2.2 Frågeställning  

 Påverkar tidigare erfarenhet av trafikolyckor och kön individens riskperception av 

trafikolyckor?  

 Går det att se något samband mellan riskperception och trafikolyckor?  

 Påverkar tidigare erfarenhet av trafikolyckor och kön individens säkerhetsbeteende? 

 Påverkar tidigare erfarenhet av trafikolyckor och kön individer att uppmana andra att 

bete sig på ett visst sätt?  

1.3 Uppsatsens struktur  
I inledning och bakgrund introduceras begreppet risk, riskperception, TPB och trafikolyckor i 

svensk kontext. Begrepp diskuteras, beskrivs och definieras samt presenteras statistik om det 

rådande trafikolyckssituationen i Sverige. Riskperceptionsforskningens samt TPB:s framväxt 

och behovet av dem diskuteras. En diskussion och subjektiv respektive objektiv risk 

förekommer. Utifrån inledning och bakgrund formuleras syftet vilket sedan specificeras i fyra 

frågeställningar. I det teoretiska ramverket presenteras de teorier som valts på ett utförligt sätt. 

I metodavsnittet beskrivs metodval av både insamlingsmetod och analysmetod, urval, 

genomförande, diskussion om undersökningens validitet och reliabilitet, etc. I resultatet 

presenteras de data som enkätundersökningen samlade in. Data presenteras i form av diagram 

och analyser av data sker genom en bivariat analys. I diskussionen diskuteras resultatet och 

relateras till teorierna och tidigare forskning. Slutligen presenteras slutsatserna som dragits 

utifrån analys och diskussion.  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  

2.1 Perception vs beteende 
En studie genomförd av Elias och Shiftan (2012) analyserade effekten av individers 

riskperception av att vara med i en trafikolycka, medvetenheten om transporters negativa 

miljöpåverkan, kunskaps om miljöproblem, fatalistisk tro, attityder mot olika typer av 

kollektivtrafik samt möjligheten att flytta transporter från bilar till kollektivtrafik och 

promenader. Detta för att undersöka potentialen i transportpolicy för att förbättra 

kollektivtrafiken och säkerheten för gångtrafikanter genom att få folk att ändra sitt 

transportsätt från bilar till kollektivtrafik och promenad. Resultatet av studien stödjer 

hypotesen som Elias och Shiftan utgick från, uppfattningen av risken (riskperception) att vara 

inblandad i en trafikolycka påverkar hållbart resande på ett positivt sätt, vilket visades genom 

viljan att hellre använda kollektivtrafik om det ledde till säkerhet. Däremot hade inte oro för 

eller kunskap om miljöproblem något signifikant effekt. Resultaten visade också att 

människor har en högre avsikt att bruka kollektivtrafik för arbetsresor än för andra ändamål. 

Slutsatsen är att ett förbättrat system för kollektivtrafik och ökad säkerhet för gångtrafikanter 

leder till en övergång från att använda bilen till att istället använda kollektivtrafik och 

promenader (Elias & Shiftan 2012). Vidare visar denna studie att individers riskperception 

kan påverka individens beteende i positiv bemärkelse.       

2.2 Riskperception  
Riskperception är subjektivt definierat av individen och påverkas av en mängd faktorer. Syftet 

med studier inom riskperception är att undersöka människors subjektiva uppfattningar, vad 

som påverkar uppfattningarna och hur uppfattningar skiljer sig mellan grupper samt förklara 

skillnaderna mellan enskildas uppfattning och experters objektiva riskbedömningar. Detta för 

att kunna förebygga risker och effektivt hantera dem när olycka är framme eftersom det är vi 

människor som både blir drabbade och hanterar dessa samt för att beslutsfattare på olika 

nivåer ska kunna ta hänsyn till enskildas riskperceptioner. Det är således viktigt att ha 

kunskap om människors riskuppfattning, beteenden, riskkommunikation, ekonomi, kultur, etc. 

för att det ska fungera. Inom riskperceptionsstudier brukar risk definieras enligt följande: 

”risk = är subjektivt definierat av individer som kan ha blivit influerade av en vid blandning 

av psykologiska, sociala, institutionella och kulturella faktorer” (Slovic 2000).  

Nedan beskrivs både olika beståndsdelar av den så kallade psykometriska 

riskperceptionsforskningen samt forskning som grundar sig i det psykometriska paradigmet. 

     
Figur 1. Exempelbild de olika dimensionerna i det psykometriska paradigmet. Förklarning följer nedan. (Figur 

baserad på Slovic 1987).  
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2.2.1 Riskkällan  

Med riskkällan menas riskens karaktär (dess ursprung, möjligheten att påverka risken och 

riskens effekter). Forskare har, genom att fråga människor hur de bedömer en mängd olika 

risker, försökt ta reda på vad det är hos en risk som gör att den uppfattas på ett visst sätt. 

Studierna visade att det finns fyra avgörande karaktärsdrag: om risken upplevs vara 

katastrofal, kontrollerad, känd eller okänd (Slovic 1987).  

Risker som individen inte har mycket kunskap om och som är diffusas karakteriseras som 

okända. Dessa risker kan upplevas som mer hotande än risker som är kända. Detta innebär 

också att perceptionen av en viss risk kan förändras över tid. Om en risk upplevs vara 

katastrofal anses den vara mer hotande, även om en annan risk kan leda till exempelvis lika 

många dödsfall fast under en längre tid. Dessutom, ju mer omfattande konsekvenserna är för 

barn och framtida generationer, desto lägre acceptans har risken. Om individen upplever att 

hen har kontroll över en viss risk uppfattas den risken som mindre hotande än när individen 

inte har kontroll (Slovic 1987). Något förenklat går det att hävda att om en risk är känd och 

kontrollerbar är den mer accepterad än risker som är kända och katastrofala. De risker som är 

minst accepterade är risker som är okända och katastrofala (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein 

1982).  

Det finns ytterligare några egenskaper hos riskällan som påverkas människors riskperception. 

Om en risk uppfattas som naturlig tenderar människor att i högre grad acceptera risken 

jämfört med risker som skapats av människan. En risk som upplevs vara frivillig (risker som 

individen själv utsätter sig för) anses vara accepterade och positivt medan risker som är 

ofrivilliga (t.ex. hälsofarligt arbete) anses negativa. Ju närmare i tiden risken upplevs vara 

desto hotfullare upplevs risken. Det innebär att ju längre fram i tiden risken uppleves vara 

desto mindre allvarlig uppfattas risken. Slutligen upplevs en förlust av något som värre än en 

jämförbar nytta (Olofsson & Öhman (red) 2009). 

2.2.2 Individens egen påverkan  

En individs riskperception påverkas av individen själv. Det innebär att individuella 

karaktärsdrag, mentala modeller och erfarenheter styr individens riskperception. Denna syn 

kommer från personlighetspsykologin där individuella karaktärsdrag studeras och kopplas till 

beteende och uppfattningar. Det har bland visat sig att det finns personer som oroar sig mer än 

andra oavsett vilken risk det gäller (läs: riskaversiv = reducera/helt undvika risker). Annan 

forskning har visat att personer som är mer tillitsfulla tenderar att uppfatta risker som mer 

acceptabla eftersom de litar på att myndigheter och andra ansvariga hantera riskerna så att en 

kris eller olycka inte sker (Olofsson & Öhman (red) 2009).        

Som nämnt kan en individs tidigare erfarenheter påverkan riskperceptionen. Har en människa 

varit med om en viss typ av olycka (t.ex. fallolycka) kommer denne skatta risken för den 

typen av olycka som högre än för andra olyckstyper samt vara mer försiktig. Över tid kommer 

dock effekten avta och uppfattningen samt beteendet återgå till ursprungsläget. Vidare 

påverkar det som kallas för mentala modeller människors riskperception. Mentala modeller är 

en metod som forskare tagit fram i syfte att kartlägga individens kunskap, attityder, 

värderingar, perceptioner och mentala hantering av specifika risker, för att kunna förklara val 

som individen gör som utifrån ett objektivt synsätt skulle ses som irrationellt (Olofsson & 

Öhman (red) 2009).  

2.2.3 Orealistisk optimism 

Riskförnekelse eller orealistisk optimism är benämningen på det fenomen som innebär att 

individer tenderar att värdera risker som mindre farliga för oss personligen än för folk i 
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allmänhet. De tycks vara så att individers upplever sig vara mindre sårbara än andra (Enander 

2005) och tycks gälla oavsett vilken risk det handlar om (Sjöberg 2000). Fenomenet har fått 

stor uppmärksamhet och har kopplats till riskbeteenden. Om individen inte tror att hen 

kommer drabbas av en viss olycka eller konsekvens så är det troligen att individen utsätter sig 

för risker. Det finns ingen tydlig förklarning till varför människor gör skillnad i bedömningar 

gällande riskutsattheten för individen själv och folk i allmänhet. Oavsett om hänsyn tas till 

exempelvis tidigare erfarenheter eller upplevd kontroll kvarstår skillnaderna i bedömningen. 

Därför menar vissa forskare att handlar om att människor har ett behov av att ha ett visst mått 

av optimism när risker ska bedömas för att inte drabbas av ångest eller oro (Olofsson & 

Öhman (red) 2009).   

2.2.4 Emotioners betydelse  

Affekt är en omedveten känsla som framkallas av olika situationer, objekt och företeelser. 

Känslor är en medveten känsla som framkallas av olika situationer, objekt och företeelser. 

Risker bedöms dels utifrån vad individens tänker om dem men också utifrån vilka känslor 

individen har inför riskerna. Detta kallas för affektiv heuristik (mental genväg baserad på 

känslomässiga värderingar). Affektiva bedömningar baseras på erfarenhet och bör ses som 

reaktioner på tidigare erfarenheter än på analyser av verkligheten. Affekt, enligt Slovic 

(2006), går inte att likställa med känslor som glädje utan snarare en snarare en tanke om något 

är bra eller dåligt. Både den kognitiva delen (medvetna känslor) och affektiva bedömningar är 

viktiga för vår riskperception och för vår riskbedömning. Forskning inom detta har visat att 

även om individer har god kunskap och åsikter om en viss risk kan känslomässiga reaktioner 

ändå påverka hur vi uppfattar en viss risk. Vid tillfällen då stor osäkerhet råder tenderar 

affektiva bedömningar att spela in. Forskning visar till och med att en stark negativ känsla gör 

att människor inte längre tar hänsyn till sannolikhetsbedömningar (Slovic 2006).  

2.2.5 Skillnader mellan grupper och länder 

Kvinnor tenderar att uppleva risker som allvarliga än vad män gör. Orsaken till det finns det 

inte konsensus om. Vissa hävdar att det beror på att kvinnor har ett större ansvar för vård och 

omsorg av andra eller att de har mindre kunskap om risker, sannolikheter och konsekvenser. 

Även om hänsyn tas till de faktorerna kvarstå skillnaden mellan män och kvinnor. Ålder är en 

annan faktor som påverkar individens riskperception och en individs riskperception tenderar 

att ändras över tid. Andra faktorer som påverkar individers riskperception är etnicitet, 

familjeförhållanden, sexuell läggning, funktionshinder, etc. (Olofsson & Öhman (red) 2009). 

Flertalet studier har också jämfört individers riskperception i olika länder vilket visat att den 

varierar kraftigt som bland annat beror på de olika ländernas sociala- och samhälleliga 

förhållanden men också på kultur och religion (Slovic 2000).   

2.3 Theory of Planned Behaviour  
Theory of Planned Behaviour (TPB), utvecklad av Icek Ajzen (1991), är ute efter att svara på 

frågor som: Varför vi som vi gör och beter oss som vi beter oss? Enligt TPB styrs människors 

medvetna beteende av tre beståndsdelar:  

 Attitude Toward Act or Behaviour – är en individs uppfattning huruvida ett visst 

beteende eller en viss handling ger positiva eller negativa bidrag till den individens liv. 

Med andra ord innebär det om individen tycker att ett beteende eller handling är 

rationellt eller vettigt utifrån individens uppfattningar och föreställningar. 

 Subjective Norm – denna beståndsdel fokuserar på allt runtomkring individen. Det kan 

exempelvis vara individens sociala nätverk, kulturella och sociala normer, gruppens 

syn, etc. Subjektiv norm är således föreställningar om de normativa förväntningarna 

som andra personer har om hur individen bör handla och värderingen utav dessa. Det 
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innebär att ju mer motivation en individ upplever inför att förändra ett beteende desto 

större chans är det att individen gör det. Det är genom detta som individen lär sig att 

favorisera vissa beteende som ses som önskvärda och på samma sätt undviker 

beteende som upplevs som oönskade. 

  Perceived Behavioural Control – handlar om individs uppfattning om hur lätt eller 

svårt det är att visa ett visst beteende eller att agera på ett visst sätt. Det handlar alltså 

om upplev kontroll som handlar om individens subjektiva övertygelser kring dennes 

förmåga att klara av en specifik situation.  

Det teorin menar är att positivt attityder mot beteende och handling, fördelaktiga tolkningar 

av subjektiva normer och en hög nivå av upplevd egenkontroll är det bästa förutsägelserna för 

att forma intentioner som i sin tur leder till ett visst beteende. Således behövs positiva känslor, 

ett socialt tryckt och upplevd kontroll för att ett beteende ska förändras (Ajzen 1991).     

 

Figur 2. Exempelbild som schematiskt visar teorins olika beståndsdelar. (Figur baserad på 

Ajzen 1991).  
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3. Metod och material  
Studien är av deskriptiv art och är baserad på teorier om riskperception och ”planerat 

beteende” (TPB). Populationen som undersökts är Facebookanvändare och urvalet är ett 

bekvämlighetsurval. Metoden för datainsamling var enkäter och för analysen en bivariat 

analys. Undersökningen har en kvantitativ ansats.    

3.1 Val av datainsamlingsmetod  
Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar ansågs en kvantitativ enkätundersökning 

vara det bästa alternativet av datainsamlingsmetod. Det grundar sig i att den psykometriska 

riskperceptionsforskningen går ut på att studera individers attityder mot och uppfattningar av 

risker. Denna forskning vill alltså individen själv ska definiera risken. Det öppnar upp för en 

mängd olika datainsamlingsmetoder, exempelvis är både kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa enkäter möjliga. Generellt har riskperceptionsforskningen bedrivits genom 

enkäter med syfte att kunna studera skillnader mellan olika grupper och för att sedan förklara 

dessa skillnader (Slovic 2000). Likt dessa studier ville denna undersökningen också kunna 

jämföra gruppers riskperception och beteenden. För att kunna dra sådana jämförelser krävs 

stora mängder data vilket är enkätstudiers styrka. Enkäter är också tidseffektiva och på grund 

av den tidsomfattning examensarbetet hade krävdes ett effektivt tillvägagångssätt. Dessutom 

har den här studien tagit inspiration från Olofssons & Öhmans (2008) studie ”Att mäta och 

värdera risker i ett heterogent samhälle” och sättet de ställer frågor och sättet de strukturerat 

sin enkät. Deras studie, likt denna, hade syftet att studera riskperceptionen i Sverige utifrån en 

mängd variabler. 

Anledning till att en kvalitativ metod inte valdes är för att de generellt söker efter djupgående 

svar med syfte att skaffa insikter om en viss situation och hur inblandade individer tolkar 

denne situation. I undersökningar av kvalitativ ansats är fokus på process/tillvägagångssätt 

snarare än på resultat, på kontext (sammanhang) istället för på specifika variabler, samt att 

upptäcka något hellre än att bevisa något. Positivism och kvantitativa studier strävar generellt 

åt att studera specifika situationer och en begränsad del av et problem medan det kvalitativa 

forskningsparadigmet tenderar att studera helheten och inte delar av helheten (B. Merriam. 

1994). I och med det ansågs inte kvalitativ metod passa denna undersökning eftersom studien 

var ute efter samband, jämförelser och mätning av olika variablers betydelse.   

Det är viktigt att ha med sig att enkäter inte är enkelt. Visserligen finns inte risken för 

intervjuareffekt (potentiell snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning på grund av 

intervjuarens personlighet, åsikter, uppfattning, etc.) däremot finns mängd andra potentiella 

felkällor. Även om inte intervjuareffekt risker att förekomma på samma sätt vid enkäter som 

vid intervjuer finns det ändå en snarlik felkälla. Beroende på hur frågor ställs i enkäten och 

vilka svarsalternativ som finns kan respondenten indirekt ledas till att svara på ett visst sätt. 

Med andra ord så bestämmer frågan vilket svar vi kommer som ges. Således är det av stor vikt 

att fundera över formuleringar men också över vilka svar som kan ges. Ett annat möjligt 

problem med enkäter är den bara besvaras av respondenter som redan är intresserade av det 

tema som enkäten behandlar (Bryman 2011). I det här fallet skulle det kunna innebära att bara 

riskintresserade individer besvarar enkäten. Det är svårt att helt komma förbi denna 

potentiella felkälla, dock är ämnet ute efter enskilda individers uppfattning och då kanske inte 

ens intresse för ämnet spelar särskilt stor roll. Framför allt när forskning visat att sådana 

faktorer inte alltid påverkar en individs riskperception. Emellertid är det ändå viktigt att vara 

medveten om detta och ta med denna felkälla i beräkningarna. Ett sätt att hantera den är att 

sprida enkäterna, dock beror det i sin tur på vilken population som ska undersökas.        
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Som nämnt är det viktigt att vara noggrann med hur frågor ställs i enkäterna samt med 

formuleringarna av både frågor och svar. Vid intervjuer kan respondenten fråga vad en viss 

fråga innebär och frågetecken rätas ut. Vid enkätundersökningar finns generellt inte den 

möjlighet. Om det uppkommer frågor eller otydligheter blir det svårt att lösa dem. När 

enkäten väl skickats ut går det inte att göra om den eller att ställa eventuella 

uppföljningsfrågor. En enkät kan inte heller bestå av för många frågor och det finns en risk att 

respondenterna läser genom alla frågor innan dem besvarar frågorna, vilket leder till att 

frågorna inte besvaras oberoende av varandra. Många av dessa felkällor kan emellertid 

motarbetas genom en pilotstudie (Bryman 2011).    

3.2 Enkätens design och konstruktion 
Karlstad universitet kunde tillgodose ett program som heter Survey&Report var i enkäterna 

designades. Anledning till att det programmet valdes var det var enkelt, enkäten kunde på ett 

bra sätt exporteras samt att all data kunde överföras till Microsoft Excel där analyser sedan 

utfördes. Enkäten designades med två studier i åtanke. Denna studie som undersöker 

riskperception och beteende i trafikrelaterade frågor, och en studie som studerade 

riskperception och fara för en mängd olika risker. Anledningen till att samma enkät användes 

till två olika studier beror på att båda enkäterna marknadsfördes på Facebook under samma 

period och syftet var att undvika en eventuell mättnad av enkäter som studerar riskperception. 

Det är här viktigt att poängtera att arbetet i övrigt var helt separat. Således utfördes 

analysernas separat och undersökningarna är oberoende av varandra. Både undersökningarna 

kunde dock analysera samma frågor.  

 

Enkäten bestod av totalt 15 frågor och en kort inledning där syftet med studierna beskrevs, 

vad svaren skulle användas till, informations om åldersgräns, hur lång tid den skulle ta att 

besvara samt om konfidentialitet. Bakgrundsvariabler som ålder, kön, familjeförhållanden, 

etc. lades i slutet av enkäten. Detta eftersom forskning visat att sådana variabler tenderar att 

upplevas som känsliga och med dem i början kan starka känslopåslag förekomma, vilket kan 

äventyra endera respondenternas vilja att delta eller deras svar, därför motarbetades detta 

(Bryman 2011). Det kan upplevas misstänksamt att den första frågan som ställs handlar om 

kön eller ålder, och risken då är att respondenterna börjar fundera över varför den frågan 

ställdes, istället för att lägga tankeverksamheten på att besvara frågorna.      

 

Av 15 frågor var 9 stycken direkt kopplade till risker och beteende. Övriga 6 frågor handlade 

om bakgrundsvariabler. Som nämndes tidigare är det viktigt att frågorna är väl formulerade, 

precisas, tydliga och dem bör inte vara ställda på ett sådant som om vi antar att något är på ett 

visst sätt. I enkäten ställdes exempelvis frågan ”Har du personligen eller någon närstående 

till dig erfarenhet av olyckor?”, med svarsalternativen ja och nej. Efter denna kom också en 

uppföljningsfråga. På sättet som frågan är ställdes är den precis, tydlig och inte dömande, 

eftersom det inte antas att respondenterna har erfarenhet av tidigare olyckor. Hade frågan 

istället varit ”Vilken typ av olycka har du erfarenhet av?” hade ett antagande gjorts, att 

respondenterna varit med om olyckor vilket inte alls behöver vara fallet. Det kan tyckas som 

självklart men det är viktigt att tydliggöra konstruktionen av enkäten.  

Av de 9 frågor som handlade om risk och beteende var det 6 stycken som denna studie 

kommer analysera. Dessa var:  

 Har du personligen eller någon närstående till dig erfarenhet av olyckor? 

 Om ja på fråga 1. Har du personligen eller någon närstående till dig erfarenhet eller 

drabbats av någon av följande? 

 I vilken utsträckning tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar dig personligen? 
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 I vilken utsträckning tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar folk i allmänhet i 

Sverige? 

 Hur ofta gör du följande? Om du inte brukar utföra aktiviteten, förställ dig att du 

skulle göra det. 

 I vilken utsträckning uppmanar du folk i allmänhet i Sverige att? Om du inte brukar 

uppmana människor, föreställ dig att du ska göra det.   

Många frågor är ställda på så sätt att respondenten ombedes värdera olika risker och 

beteenden. Valet av vilka olyckstyper, risker och beteenden som skulle finnas med grundade 

sig i de två olika studiernas syften, i den litteratur som legats till grund för studierna samt, i 

den här undersökning, de skadepreventiva åtgärder som Trafikverket rekommenderar. När det 

exempelvis gäller frågan om att värdera olika risker var det i den frågan bara en risk som den 

här undersökning var intresserad av. Samma sak gäller erfarenhet av olyckor, där intresset var 

att kolla på erfarenhet av just trafikolyckor för att se om det påverkar individens beteende och 

riskperception. När gäller beteende frågorna fick respondenterna där ange hur ofta de utför 

olika lättillgängliga skadepreventiva åtgärder, som bältesanvändning eller reflexanvändning. 

Här var syfte att sätta vissa av dessa beteenden mot varandra, exempelvis genom att titta på 

bältesanvändningen skiljer sig beroende på om respondenterna åker bil eller buss.  

De svarsalternativ som fanns varierade beroende på vilken fråga som ställdes. Detta kommer 

anges i resultatdelen. Värt att nämna är dock att svarsalternativen var uppbyggda som en 

likertskala (Bryman 2011). Inför utskicket av enkäten genomfördes en pilotstudie där 

synpunkter mottogs från de som deltagit. Synpunkterna rörde främst olika formuleringar av 

frågor och svar.   

3.3 Urval.  
Ursprungstanken var att studera riskperception i ett perspektiv av tätorter kontra landsbygd, 

för att se riskperceptionen skiljer sig beroende på var individen bor och sedan titta på vad en 

sådan eventuell skillnad kan bero på. Problemet var dock att det ansågs svårt att samla in 

tillräckliga data på ett vetenskapligt sätt under de tidsramar som fanns. Därefter var tanken att 

skicka ut enkäter till studenter och se eventuella skillnader bland studenter. Dessvärre hade 

skolan inte något bra eller effektivt system för att kunna skicka ut enkäter. Slutligen ansågs 

det bästa alternativet vara att skicka ut enkäten över Facebook. Att använda Facebook 

bedömdes som ett godkänt urval eftersom det är enkelt att skicka ut enkäten och den kan få 

snabb och stor spridning. Innan utskicket av enkäten gjordes en bedömning att ungefär 100 

respondenter behövdes för att få ett någorlunda reliabelt resultat. Rent praktiskt laddades 

enkäten upp på Facebook och presenterades genom att ange syftet till studien. 

Facebookanvändare ombedes besvara enkäten som dela den på deras tidslinjer. Anledning till 

att respondenterna uppmanades att dela enkäten var för att enkäten skulle få stor geografisk 

och åldersmässig spridning. Urvalet kan närmast beskrivas som ett bekvämlighetsurval på 

grund av respondenterna för tillfället funnits tillgängliga och då det är demsjälva som bestämt 

sig för att delta. Urvalet är alltså inte per definition representativt (Bryman 2011).  

Att använda Facebook som plattform innebär emellertid begränsningar då populationen 

sannolikt kommer vara homogen. Exempelvis kommer respondenterna sannolikt främst vara 

personer som undersökningsledaren är vän med på Facebook. Det i sig är inte ett problem 

utan problemet är att de som är undersökningsledarens vänner på Facebook är i dennes egen 

ålder, vilket gör att resultat kan bli påverkat av det. Framför allt med tanke på att forskning 

visat att ålder och riskperception har ett samband (Slovic 2000). Detta visade sig också 

stämma då de som besvarat enkäten främst är yngre. Såldes var urvalsramen något bristfällig. 

Det lede till att variabler som ålderns och familjeförhållandens betydelse inte kunde 
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undersökas eftersom det inte gick att jämföra dessa på ett korrekt vetenskapligt sätt. Då 

kvarstod endast erfarenhet och kön, vilka är de variabler som undersökts.  

Valet av litteratur grundar sig dels i rekommendationer handledare gett och dels i vad som 

anses vara tongivande litteratur på området, exempelvis Slovic (2000). Olofssons & Öhmans 

(red. 2009) bok Risker i det moderna samhället användes också mycket för att få läsa en del 

på svenska vilket hjälpte i att bättre förstå den engelska litteraturen. Valet av teorier utgår från 

att teorierna behandlar det som undersökningen hade som syfte att studera. Den statistik som 

presenterades om trafikolyckor, fordon och vägsträckor i bakgrunden kommer från tre olika 

sammanställningar genomförda av Trafikanalys vilket är en statlig förvaltningsmyndighet. 

Trafikanalys sammanställningar grundar sig i sin tur på data och statistik hämtat från 

transportstyrelsens vägtrafikregister, mätarställningsuppgifter från besiktningsorgan, från 

rättsmedicinalverket och från de uppgifter som polisen rapporterar från vägtrafikolyckor.    

 

3.4 Analysmetod  

 

En dataanalys genomfördes av de data som enkätundersökningen gav. Dataanalysen har 

genomförts i form av en bivariat analys, vilket är en analys av två variabler i taget i syfte att 

se hur de relaterar till varandra. Exempelvis på det kan vara att se hur kvinnor och män 

relaterar till varandra utifrån en annan given variabel (Bryman 2011). Analysen gjordes 

genom att data exporterades från programmet Survey & Raport till Microsoft Excel. I Excel 

skapades en tabell av all data där de olika variablerna och svaren kunde kvantifieras. Svaren 

som i enkäten bland annat benämnts som mycket stor till mycket liten kodades i Excel om till 

siffror. I Excel blev mycket stor = 1 och mycket liten = 5. I och med att svaren kodats om till 

siffror kunde medelvärden räknas ut för att sedan till exempel visa vad som är populationens 

riskperception. Det gjordes i flera steg med hänsyn till variablerna kön och tidigare erfarenhet 

av trafikolyckor. Analysen för beteende gick till på samma sätt. Resultatet fördes sedan in i 

liggande stapeldiagram för att få en tydlig visuell effekt. Syfte att ställa beteende och 

perception mot kön och erfarenhet är att se hur beteendet och perception dels påverkar 

varandra, och dels blir påverkade av erfarenhet och kön.   

 

En univariat analys ansågs inte lämplig då den undersöker en variabel och inte tittar hur 

variabler relaterar till varandra (Bryman 2011). En sådan analys hade varit relevant om jag 

valt att bara titta på hur riskperceptionen ser ut och inte sätta det i förhållande till 

bakgrundsfaktorer. En multivariat analys å sin sida söker samband mellan tre eller fler 

variabler. Det innebär att alla tre måste hänga ihop, exempelvis ålder, kön och stress (Bryman 

2011). Undersökning var inte ute efter komplexa samband utan enbart påvisa hur två variabler 

hänger ihop. En multivariat analys hade varit att föredra men det kunde inte genomföras på 

grund av att underlaget blev för tunt bland annat till följd av den dåliga åldersmässiga 

spridningen. En möjlig fallgrop vid sådana här analyser är att sambandets orsaksriktning blir 

felvänt. Risken för detta i denna studie är anses låg eftersom det studeras hur en risk inte 

påverkar vårt kön utan hur vårt kön kan påverka hur en risk uppfattas.  

 

3.5 Forskningsetiska principer  
Undersökningen har tagit vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktande. Alla 

respondenter har fått information om studiens syfte samt vad resultatet ska användas till. De 

blev också informerade om, i inledningstexten till enkäten, att det var frivilligt att delta samt 

att det när som helst gick att avbryta sitt deltagande. Deltagande var också anonymt och 

eftersom enkäten var internetbaserad var det inte möjligt att lista ut hur en viss person svarat. 
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Alla fyra huvudkraven: nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet (GU 2002) har uppnåtts.  

3.6 Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om att undersöka det som är avsett att undersöka och reliabilitet handlar om 

att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 2011). Hög reliabilitet 

garanterar inte hög validitet, låg reliabilitet ger låg validitet och hög validitet förutsätter hög 

reliabilitet. Undersökningen betraktas ha hög reliabilitet eftersom metoden är utarbetad för att 

minimera felkällor som kunde påverka resultatet men också för att en pilotstudie genomförts 

där handledare har fått tycka till och förbättringar har genomförts utifrån det. Dessutom tycks 

resultatet stämma överens med tidigare forskning vilket visar att studien gett ett tillförlitligt 

resultat, trots den låga nivån av respondenter samt den snedrivna åldersfördelningen. För att 

garantera hög validitet applicerades teorierna på resultatet. Som nämnt stämmer resultatet 

överens med teorierna och tidigare forskning vilket visar att undersökningen har mätt det som 

var syftet. Undersökningen har en röd tråd och återkoppling ges till frågeställning och syfte. 

Undersökningen har undersökt det som avsetts och gjort detta på ett tillförlitligt sätt. Däremot 

går det att diskutera om resultatet är generaliserade, bland annat utifrån typen av urval, den 

snedrivna åldersfördelning och antagandet om att populationen är homogen. När det gäller 

riskperceptionen och hur den påverkas av kön samt erfarenhet stämmer det mycket väl 

överens med tidigare forskning vilket gör att resultatet går att generalisera. Vad gäller 

beteende och dess koppling till riskperception samt kön och erfarenhet krävs mer forskning 

och flera frågor måste ställas för att täcka in hela TPB. Således bedöms att resultatet inte kan 

generaliseras. Replikerbarheten får anses som stor i och med den gedigna 

metodgenomgången.     
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4. Resultat  
Enkäten lades upp på Facebook 2018-02-23 och stängdes ner 2018-02-27. Under denna 

period hade 102 personer besvarat enkäten och den beslöts då att stängas ner eftersom målet 

av 100 respondenter var uppnått. Av de 102 respondera var 52 stycken män, 47 stycken 

kvinnor och 1 person valde att inte uppge sitt kön samt 2 personer besvarade inte frågan. 34 

av de som svarade var mellan 18 – 24 år, 44 stycken var 25 – 34 år, sju stycken var 35 – 44 år, 

16 stycken var mellan 45 – 65 år och en person var över 65+. En person angav inte sin ålder. 

86 personer uppgav att de hade tidigare erfarenhet av olyckor och 62 stycken hade tidigare 

erfarenhet av trafikolyckor.  

4.1 Trafikolyckor i ett vidare perspektiv   
Den första tabellen som kommer visas har som syfte att visa individers riskperception av 

trafikolyckor i kontext till en mängd andra risker. Frågorna som ställdes var: ”I vilken 

utsträckning tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar dig personligen? och ”I vilken 

utsträckning tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar folk i allmänhet i Sverige?”. 

De svarsalternativ som respondenterna fick var (1) mycket stor, (2) stor, (3) varken liten eller 

stor, (4) ganska liten och (5) väldigt liten).
5
  

 

Figur 3. Visar två sorters staplar där den ena stapeln är medeltalen på frågan om sannolikheten att drabbas 

personligen av risker och den andra stapeln visar medeltalen för vad som tros vara sannolikheten att folk i 

allmänhet i Sverige drabbas. Tabellen syftar till att sätta riskperceptionen av trafikolyckor i ett vidare perspektiv.  

                                                             
5
 Siffran som står före svarsalternativet är den kod som svaret fick i Excel. Fortsättningsvis kommer det se ut på 

samma sätt. Det innebär att ju lägre medeltalet är och ju lägre stapeln är i diagrammet desto större anses 
risken vara.  
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Figur 3 visar en antydan till orealistisk optimism (tankegången att det kan drabba andra men 

inte mig) råder för vissa olyckstyper. Risken att drabbas för trafikolyckor både personligen 

och för folk i allmänheten ses som en av de större riskerna. Detta kan ses som en, ur ett 

objektivt perspektiv, korrekt bedömning. Av de risker som anges ovan är risken att drabbas av 

en trafikolycka större än jämförelse med brand i hemmet eller terrorism (trafikolycka 

innefattar många olyckstyper som framgår i inledningskapitlet). Samtidigt sker en del andra 

felaktiga bedömningar. Risken för fallolycka eller risken för olycka vid fritidssysselsättning är 

i faktiska siffror större än risken för en trafikolycka. Detta kan bland annat ses i statistisk från 

Socialstyrelsen (2016) som säger att antalet dödsfall på grund av fallolyckor är nästan 10 

gånger fler än antalet dödsfall som genereras av trafikolyckor.  

4.2 Skillnader i riskperception av trafikolycka  
Figur 4 har som syfte att visa skillnader i individers riskperception av trafikolyckor utifrån 

tidigare erfarenhet av trafikolycka samt kön. Frågorna som ställdes var: ”I vilken utsträckning 

tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar dig personligen? och ”I vilken utsträckning 

tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar folk i allmänhet i Sverige?”. De 

svarsalternativ som respondenterna fick var (1) mycket stor, (2) stor, (3) varken liten eller 

stor, (4) ganska liten och (5) väldigt liten 

 

Figur 4. Visar hur individers riskperception skiljer utifrån kön och tidigare erfarenhet samt om hänsyn inte tas till 

de faktorerna.  

Figuren visar att individer tror att risken för att drabbas av en trafikolycka är högre för folk i 

allmänhet än för individen personligen (orealistisk optimism). Tar vi hänsyn till erfarenhet av 

trafikolycka finns sambandet kvar, dock anses risken att drabbas personligen något lägre men 

risken att för folk i allmänhet att drabbas som något högre. Det är dock mycket små skillnader 

som kan beror på en felkälla eller på att underlaget är tunt. Det går inte dra några slutsatser 

utifrån dessa skillnader. Tar vi hänsyn till kön ser vi samma samband, risken för trafikolycka 
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tycks vara högre för folk i allmänhet. Det som sticker ut är skillnaden i kvinnors bedömning. 

Det skiljer 0,6 i medeltal mellan att drabbas personligen och för folk i allmänhet att drabbas 

medan det i männens bedömning skiljer endast 0,1.  

4.3 Trafikrelaterat säkerhetsbeteende. 
Figur 5 har som syfte att visa individers trafikrelaterade säkerhetsbeteende, dels hur individen 

personligen beter sig och dels om individen uppmanar andra att bete sig på ett visst sätt. 

Frågorna som ställdes var: ”Hur ofta gör du följande? Om du inte brukar utföra aktiviteten, 

förställ dig att du skulle göra det” och ”I vilken utsträckning uppmanar du folk i allmänhet i 

Sverige att? Om du inte brukar uppmana människor, föreställ dig att du ska göra det”. 
Svarsalternativen var (1) alltid, (2) ofta, (3) ibland, (4) sällan och (5) aldrig.    

 

Figur 5. Visar individers trafikrelaterade säkerhetsbeteende, dels hur individen personligen beter sig och dels om 

individen uppmanar andra att bete sig på ett visst sätt. 

Figur 5 visar att det råder stora variationer i individers trafikrelaterade säkerhetsbeteende, 

dock tycks värderingen hängda ihop någorlunda. Sättet individer beter sig personligen och 

uppmanar andra att bete sig hänger ihop oavsett vilket specifikt beteende det rör sig om. Det 

finns några intressanta sakers som sticker ut. Individer tenderar att använda dubbdäck i större 

utsträckning än vad de uppmanar andra att göra det. Tvärtom är det när det gäller att använda 

reflex. Individer själv tenderar att köra motorfordon med låg hastighet på grund av risken för 

juridisk påföljd än på grund av olycksrisken. Däremot tenderar individer att uppmana andra 

att köra med låg hastighet på grund av olycksrisken jämförelse med risken för juridisk påföljd. 

Bältesanvändning vid bilåkande tycks anses viktigare än bältesanvändning vid bussåkande 

(avser när möjligheten att använda bälte finns). Intressant är dock att det tycks vara viktigare 

att uppmana andra att använda bälte när de åker buss jämfört med när de åker bil. Att ha hjälm 

när individer åker moped eller motorcykel anses viktigare än att hjälm när individer cyklar. 
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Trots detta tenderar individer att uppmana andra att ha hjälm när de cyklar och inte när de 

åker moped eller motorcykel.  

4.4 Trafikrelaterat säkerhetsbeteende i relation till erfarenhet och kön    
Figur 6 har som syfte att visa individers trafikrelaterade säkerhetsbeteende, dels hur individen 

personligen beter sig och dels om individen uppmanar andra att bete sig på ett visst sätt i 

relation till tidigare erfarenhet av trafikolycka.  

 

Figur 6. Visar individers trafikrelaterade säkerhetsbeteende, dels hur individen personligen beter sig och dels om 

individen uppmanar andra att bete sig på ett visst sätt i relation till tidigare erfarenhet av trafikolycka. 

Figur 6 åskådliggör att tidigare erfarenhet inte påverkar varken den personliga användningen 

av dubbdäck eller uppmaning till andra. Inte heller syns någon stor skillnad i förändrat 

körbeteende. Erfarenhet av tidigare olyckor innebär inte att individer kör motorfordon med 

låg hastighet eller uppmanar andra att göra det på grund av olycksrisken. Ingen förändring kan 

heller ses vid användning och uppmaning av användning av bälte vid bil- eller bussfärd. Inte 

heller attityder mot användning av hjälm eller av reflex. Det är ytterst små skillnader men 

tendensen är att erfarenhet ändå tycks påverka individen till ett något säkrare beteende.  

Figur 7 har som syfte att visa individers trafikrelaterade säkerhetsbeteende, dels hur individen 

personligen beter sig och dels om individen uppmanar andra att bete sig på ett visst sätt i 

relation till kön. 

4,2 

1,2 

1,2 

3,4 

3,2 

2,8 

3,1 

2 

3,3 

1,5 

1,3 

3,3 

2,8 

3,2 

2,5 

2,5 

4 

1,2 

1,2 

3,3 

3,3 

2,9 

3 

2 

3,2 

1,5 

1,4 

3,2 

2,9 

3 

2,3 

2,6 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

ANVÄNDER HJÄLM NÄR DU/DE CYKLAR  

ANVÄNDER HJÄLM NÄR DU/DE ÅKER MOPED/MOTORCYKEL  

ANVÄNDER BÄLTE NÄR DU/DE ÅKER BIL  

ANVÄNDER NÄLTE NÄR DU/DE ÅKER BUSS 

KÖR MOTORFORDON MED LÅG HASTIGHET P.G.A. 
OLYCKSRISKEN 

KÖR MOTORFORDON MED LÅG HASTIGHET P.G.A. JURIDISK 
PÅFÖLJD  

ANDÄNDER REFLEX NÄR DET ÄR MÖRKT UTE  

ANVÄNDER DUBBDÄCK PÅ BIL/CYKEL NÄR DET ÄR HALT UTE 

Erfarenhet av trafikolycka - uppmanar andra Erfarenhet av trafikolycka - personligen

Uppmanar andra Personligen



27 
 

  

Figur 7. Visar individers trafikrelaterade säkerhetsbeteende, dels hur individen personligen beter sig och dels om 

individen uppmanar andra att bete sig på ett visst sätt i relation till kön. 

I figur 7 syns det att tendensen är att kvinnor generellt har ett högre medvetet 

säkerhetsbeteende än män. Kvinnor både uppmanar andra på att bete sig på ett visst sätt samt 

beter sig själva mer säkert än män. Det finns några få undantag, män tenderar att uppmana 

andra att använda dubbdäck samt att använda säkerhetsbälte mer (dock en mycket liten 

skillnad). Kvinnor och män använder och uppmanar andra att använda hjälm när de åker 

moped eller motorcykel i samma utsträckning, och samma sak gäller bältesanvändning när de 

åker bil. Män och kvinnor kör bil med låg hastighet på grund av risken för juridisk påföljd i 

lika utsträckning. På det stora hela skiljer inte beteende mycket men det finns en trend som 

visar att kvinnor agerar mer säkert.  
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5. Diskussion  

5.1 Trafikolyckor i ett vidare perspektiv  
Figur 3 sätter människors riskperception av risken trafikolycka i relation till andra risker. Det 

finns några saker som är intressant i figur 3. Först och främst är det hur riskperceptionen för 

risken trafikolycka ser ut. Av de risker som bedöms anses trafikolycka vara en av de som med 

störst sannolikhet både kommer drabba individen personligen och folk i allmänhet. Detta går 

att se ur några olika perspektiv. Bedömningen är tillviss del korrekt, risken för en trafikolycka 

är hög dock är den inte lika hög som risken för exempelvis olycka vid fritidsaktivitet. Enligt 

teorin om orealistisk optimism tenderar människor att underskatta risker med hög sannolikhet 

och små konsekvenser medan de tenderar att överskatta risker med låg sannolikhet och stora 

konsekvenser (Slovic 2000). Trafikolycka är en risk som kan ses något mitt emellan, 

sannolikheten är medelhög och konsekvenserna är ur ett samhällsperspektiv små men ur 

individens perspektiv stora. Utifrån detta resonemang kan det tyckas att bedömning är 

rationell, framför allt eftersom subjektiva bedömningar av risker tycks lägga större vikt vid 

just konsekvenser.  

En annan förklarning kan härledas från Tverskys och Kahnemans forskning om bias. 

Tillgänglighetsbias innebär att dramatiska och ovanliga händelser skattas högre än mer 

vardagliga händelser eftersom de upplevs vara värre och leda till allvarliga konsekvenser. När 

det gäller trafikolyckor har människor en bild av allvarliga bilolyckor som de får se på film 

eller i nyhetssändningar, medan synen på fallolyckor inte alls är förankrat med negativa 

känslor och upplevelser. Denna förklarning är lik den som Slovic (2010) ger utifrån om teorin 

emotioners betydelse för riskperception. Enligt Slovic (2000; 2010) är affekt en omedveten 

känsla som framkallas av olika situationer eller företeelser. Detta brukar benämnas som 

affektiv heuristik vilket är en mentalgenväg baserad på känslomässiga värderingar av tidigare 

erfarenheter. Enligt detta sker bedömningar av risker till stor del av affekt medan analyser av 

verkligheten får stå tillbaka. Trafikolyckor skapar kraftiga reaktioner hos människor som till 

del beror på vår erfarenhet men också på att vi lättare kan relatera till trafikolyckor än till 

fallolyckor. Slovic (2010) menar samtidigt individer tenderar att bry oss mer ju färre liv som 

riskeras att omkomma. Det grundar sig inte i ondska utan snarare i svårigheten att förstå 

siffror. Individen förstår att 1000 dödsfall är mycket och att det är hemskt men reaktionerna 

hos individen blir större om endast ett fåtal dör på grund av individen kan relatera till enstaka 

dödsfall. Människor har generellt erfarenhet av något dödsfall i deras närhet och kan således 

förstå vad ett dödsfall innebär medan 1000 dödsfall snarare är en astronomisk siffra.    

Att risken för exempelvis fallolycka anses vara lägre kan ses ur ytterligare ett perspektiv. 

Sannolikheten för den är större och fallolyckor leder generellt till allvarligare konsekvenser än 

trafikolyckor. Det kan dels grunda sig i att människor saknas kunskap om fallolyckor och dess 

konsekvenser. Å andra sidan visar forskning att antalet dödsfall inte tycks avgör individens 

riskperception vilket Slovics (2010) teori om människors bristande förmåga att uppfatta risker 

visar. En alternativ förklarning härledas från det psykometriska paradigmet och riskkällans 

betydelse för riskperception. Fallolyckor är en känd, kontrollerad, frivillig och naturlig risk 

och sådana risker tycks skattas som mer acceptabla än risker som inte är frivilliga, 

kontrollerade eller naturliga. När det gäller trafikolyckor finns det en dimension av osäkerhet 
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eftersom individen ger tilltro till hens medtrafikanter. Huruvida en olycka uppstår eller inte 

kan till del bero på hur andra sköter sig men också på exempelvis väderförhållanden. Denna 

osäkerhetsdimension leder sålunda till att risken inte är lika acceptabel och skattas som högre.  

Det är till störst del yngre människor i åldersspannet 18 – 34 år som besvarat enkäten. Yngre 

människor tenderar inte att råka ut för fallolyckor i samma utsträckning som äldre, och om 

yngre drabbas av en fallolycka tenderar konsekvenserna att inte bli allvarliga (Socialstyrelsen 

2016). Detta är en felkälla kan påverka resultatet i figur 3.  

Figuren visar också prov på orealistisk optimism ur perspektivet att risken antas vara högre 

för andra än för individen själv. Det helt i enlighet med vad tidigare forskning säger (Enander 

2005; Sjöberg 2000; Slovic 2000). Det inte några stora skillnader men samtidigt så är det 

trenden i sig som är intressant eftersom det då tyder på att den orealistiska optimismen inte 

beror på typen av risk utan på andra bakomliggande faktorer. En förklarning som förespråkas 

är att människor har ett behov av att skatta risken för sig själv som mindre och för andra som 

högre eftersom det finns ett behov av optimism för individen inte ska drabbas av ångest eller 

oro (Olofsson & Öhman (red) 2009).   

5.2 Skillnader i riskperception av trafikolycka  
Figur 4 visar också att individer tror att risken för att drabbas av en trafikolycka är högre för 

folk i allmänhet än för individen personligen. Enligt logikens lagar funkar inte detta i och med 

att trafikolyckor faktiskt sker. Det som är intressant här att se om erfarenhet eller ålder skapar 

någon förändring. Tas hänsyns till erfarenhet av trafikolycka finns sambandet, som beskrivs 

ovan, kvar, dock anses risken att drabbas personligen något lägre men risken att för folk i 

allmänhet att drabbas som något högre. Det är dock mycket små skillnader som kan beror på 

en felkälla, ett mätfel eller på att underlaget är tunt. Det går inte dra några slutsatser utifrån de 

skillnaderna. Intressant är dock att notera att erfarenhet av trafikolycka uppenbarligen inte 

hade någon tydlig påverkan på riskperception. Som beskrevs i teoriavsnittet kan det bero på 

hur nyligen individen var med om olyckan. Till en början tenderar erfarenheten att spela in 

och ändra riskperception men övertid tycks effekten avta. En annan förklarning kan vara 

åldern på respondenterna.  

Könet skapar inte heller någon förändring utan resultatet är fortsatt att risken för trafikolycka 

tycks vara högre för folk i allmänhet. Det som däremot skiljer sig är skillnaden i kvinnors 

bedömning. Det skiljer 0,6 i medeltal mellan att drabbas personligen och för folk i allmänhet 

att drabbas. Medan det i männens bedömning skiljer endast 0,1. Det är inte oväntat att det är 

skillnad mellan kvinnors och mäns riskuppfattningar. Det har mängder studier visat och 

förklarningarna till fenomenet har varit olika. Vissa menar att det beror på att kvinnor har ett 

större ansvar för vård och omsorg medan andra menar att de är mindre kunniga, eller att inte 

känner sig lika trygga eftersom det är män som byggt upp och skapat många risker i 

samhällena (the white male effect – menas med att vita män är de som upplever risker som 

minst allvarliga och kvinnor från minoritetsgrupper upplever risker som mest allvarliga) 

(Slovic 2000: Olofsson & Öhman (red) 2009). Å andra sidan kan det ha sitt ursprung i att 

kvinnor oroar sig mer, eller i att kvinnor har en mer realistisk bild och verklighetsuppfattning, 

att kvinnor kanske har lägre förtroende för andra eller för att dem kanske helt enkelt är mindre 
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egocentriska än män och bryr sig mer om andra. Om hänsyn tas till Trafikanalys 

trafikolycksstatistik löper kvinnor en mindre risk av att omkomma på grund av trafikolyckor. 

Det tyder på att kvinnor har en mer realistisk bild och verklighetsuppfattning vilket skulle 

kunna förklara varför kvinnor anser att andra riskerar att drabbas av en trafikolycka i större 

utsträckning. Statistiskt har ju kvinnorna helt rätt. En felkälla här är att undersökning studerar 

trafikolyckor i vid bemärkelse och inte avgränsat mot olyckor med dödligt utfall, och 

statistiken tar endast hänsyn till olyckor med dödsfall. Vidare studier om vad som faktiskt 

påverkar skillnaderna i bedömningarna hos könen är önskvärt. Att skillnader finns är tydligt 

men vad är det som skapar dessa skillnader vore bra att veta eftersom den samhälleliga 

riskhanteringen då skulle kunna utvecklas ytterligare samt att en bättre förståelse för olikheter 

skulle finnas.   

5.3 Trafikrelaterat säkerhetsbeteende  
Figur 5 visar att det är uppenbart att det råder stora variationer i individers trafikrelaterade 

säkerhetsbeteende. Emellertid tycks beteendena hängda ihop någorlunda för varje typ av 

skadepreventiv åtgärd som värderats, vilket innebär att sättet individer beter sig personligen 

och uppmanar andra hänger ihop oavsett vilken specifik åtgärd det rör sig om. Det finns några 

dock några skillnader. Individer tenderar att använda dubbdäck i större utsträckning än vad de 

uppmanar andra att göra det. Tvärtom är det när det gäller att använda reflex. Detta tkan 

förklaras genom riskkällan. Huruvida en individ har dubbdäck eller inte kan hen själv avgöra 

och kontrollera. Personen har sålunda både kontroll över sitt eget beteende i enlighet med 

TPB men också kontroll över den risk hen eventuell försätter sig i.  

När det däremot gäller reflex så är det uppenbart att individen uppmanar andra att ha det. Det 

kan dels bero på att individen bryr sig om andra men då borde också individer uppmana andra 

att ha dubbdäck. Således pekar undersökningen på att anledning till att individen uppmanar 

andra att ha reflex är för att individen vill kunna se andra när individen själv kör bil. Om 

gångtrafikanter inte syns är olycksrisken högre. Det innebär att människor inte kan kontrollera 

risken och därför uppmanas andra att ha reflex. Samtidigt, med det argumentet borde 

individen uppmana andra att använda dubbdäck om det är halt ute, men utifrån det går det att 

hävda att individen som sitter i bilen utan dubbdäck är mer skyddad än individen som är ute i 

mörkret utan reflex. Det är också två skilda risker. Värt att notera är att det här går att se 

individens själviska och dumdristiga sida. Individen vill att andra ska ha reflex för att 

individen ska kunna se dem när det är mörkt ute, men individen själv har inte reflex, något 

paradoxalt. Det kan emellertid förklaras av TPB. Om en person är ute i mörkret upplever 

denne kontroll över sitt beteende och likadant en kontroll över de risker som hen försätter sig 

i. Dessutom är det en norm att inte ha reflex, reflex kanske rent av inte är snyggt vilket kan 

vara ett argument nog, enligt TPB, för att reflex inte ska användas. Individen är enligt TPB 

rädd för hur andra ska reagera på reflexanvändningen, inte ur ett säkerhetsperspektiv utan 

snarare ur ett estetiskt perspektiv. Uppenbart är det att beståndsdelarna i TPB (attityd, 

subjektiv norm och upplevd egen kontroll) påverkar människors säkerhetsbeteende och att 

beteenden i sin tur påverkar riskperception är känt (Slovic 2000; Slovic 2010: Olofsson & 

Öhman (red.) 2009). Det finns också drag i studien som visar att riskperception påverkar 

beteende, dock inte lika tydligt (se vidare diskussion i metoddiskussion).       
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Ett annat exempel är att individer själv tenderar att köra motorfordon med låg hastighet på 

grund av risken för juridisk påföljd än på grund av olycksrisken. Däremot tenderar individer 

att uppmana andra att köra med låg hastighet på grund av olycksrisken jämförelse med risken 

för juridisk påföljd. Här går det att resonera på samma sätt. Individen uppmanar andra till att 

köra sagt på grund av olycksrisken just för att individen inte då kan kontrollera risken, samt 

att risken är ofrivillig och omedelbar.  

Det finns ytterligare ett perspektiv om anledning till varför människor tenderar att uppmana 

andra att använda reflex men att inte använda dubbdäck. Exempelvis uppmanar individer 

andra att använda hjälm när de cyklar i större utsträckning jämfört med när de åker 

motordriven tvåhjuling (avser motorcykel & moped). Det kan grunda sig i antagandet att 

hjälmanvändning vid åkande av motordriven tvåhjuling är en norm och underförstått medan 

det inte är samma sak när det gäller cyklar. TPB kan förklara detta utifrån subjektiv norm som 

säger att individens beteende avgörs beroende på vilka normer individen anser existera i 

samhället eller gruppen. Om individen upplever att det finns en norm kring hjälmanvändning 

kommer denne sannolikt anta att andra uppfattar samma sak. När det däremot gäller 

hjälmanvändning vid cykling finns inte samma norm och individen vill då påverka andra att 

förändra sitt beteende. Här kan också riskperception och teorin om orealistisk optimism 

kopplas in, individen uppmanar andra i större utsträckning att bete sig på ett sätt som grundar 

sig i synen att de också löper större risk att drabbas av en trafikolycka (Slovic 2000; Olofsson 

& Öhman (red.) 2009). Värt att nämna är det i absoluta tal är vanligare att individen 

uppmanar andra till hjälmanvändning vid körande av motordriven tvåhjuling men att det 

samtidigt är viktigare för individen att hen själv använder hjälm. När det gäller cykling är det 

däremot viktigare för individen att andra använder hjälm än att individen själv använder 

hjälm. Det är detta som resonemanget ovan vill förklara – varför synen är olika på vad som 

prioriteras först, personens egen säkerhet eller andra människors säkerhet.   

5.4 Trafikrelaterat säkerhetsbeteende i relation till erfarenhet och kön 
Figur 6 visar att tidigare erfarenhet inte påverkar människors säkerhetsbeteende, precis som 

för riskperception. Trenden är att erfarenhet tyckes påverkas individens säkerhetsbeteende 

något i positiv riktning. Men skillnaderna är mycket små. Förklarningen till detta är som 

förklarningen till att erfarenhet inte påverkade riskperceptionen nämnvärt, att gått lång tid 

sedan individen var med om erfarenheten, samt att de upplevda subjektiva normerna inte har 

förändrats på grund av erfarenheten. Det kan också vara så, beroende på typ av erfarenhet, att 

de preventiva åtgärderna som här undersökts endera inte var möjliga i den situationen 

alternativt att de genomfördes men att olyckan skedde oavsett. Det är viktigt att ha med sig att 

underlaget är tunt och att det större underlag krävs för att göra generaliseringar av resultatet 

eftersom det är så små skillnader.    

Figur 7 visar att kön har en tydligare påverkan än tidigare erfarenhet. Kvinnor har generellt ett 

högre medvetet säkerhetsbeteende än män. Tendensen är att kvinnor både uppmanar andra på 

att bete sig på ett visst sätt men att dem själv tenderar agera mer säkert än män. Det finns 

några få undantag, män tenderar att uppmana andra att använda dubbdäck, män tenderar att 

använda säkerhetsbälte mer (dock en mycket liten skillnad så det säger inte så mycket). 

Kvinnor och män använder och uppmanar andra att använda hjälm när de åker moped eller 
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motorcykel i samma utsträckning. De uppmanar andra att använda bälte när de åker bil i 

samma utsträckning samt kör män och kvinnor med låg hastighet på grund av risken för 

juridisk påföljd i samma utsträckning. På det stora hela skiljer inte beteende mycket men det 

finns som nämnt tendenser att kvinnor agerar mer säkert och vill att andra gör detsamma. 

Förklaringen till detta i grunden är samma som varför kvinnor har en annan mer allvarlig syn 

på risk.    

5.5 Metoddiskussion  
Metoden anses utifrån undersökningens syfte och frågeställning varit den bästa. Möjligen har 

fokusgruppinterjuver varit ett alternativ eller komplement till den valda insamlingsmetoden 

eftersom de hade kunnat klargöra vad som orsakar skillnaderna i bedömningar mellan 

exempelvis kön.  Det finns anledning att vara kritisk mot andra delar av undersökningen, dels 

hade det kunnat ställas fler beteende frågor och specificera fler trafikrelaterade risker. Detta 

för att dels kunna nyansera undersökning mer genom att diskutera olika trafikrelaterade risker 

och sätta dem motvarandra. Exempelvis hade det i frågan där respondenterna skulle värdera 

olika risker kunna lagts till risker som bilolycka, cykelolycka, etc. för att specificera riskerna 

och tydligare kunna sätta riskperception mot beteende. I studien sälls frågor som t.ex. 

säkerhetsbeteende gällande cykling men det kopplas till den övergripande risken trafikolyckor 

vilket är något missvisade. Vad som menades med riskerna och med svarsalternativen borde 

ha klargjorts för respondenten.  

Uppenbart i denna studie är till exempel att användningen av hjälm är mycket mer självklart 

ifall där motorcykel körs än cykel. Det hade varit intressant är att veta varför. Att lägga till 

fler beteende frågor och andra perspektiv hade varit av värde. Ett alternativ skulle vara att 

fråga individer hur de tror att andra (allmänheten) beter sig. Beter dem sig bättre, sämre eller 

likadant ur ett säkerhetsbeteendeperspektiv. Vidare kan ytterligare frågor varit av intresse 

utifrån TPB, frågor attityder, upplevd egen kontroll, etc.  

Den stora kritiken som rör urvalet och sättet enkäten delades ut på. Konsekvensen av metoden 

blev att könsfördelning var bra men att åldersfördelningen inte var bra. Hade 

könsfördelningen varit ojämn skulle inte denna studie varit möjlig. Hela 78 av 102 

respondenter var i åldrarna mellan 18 – 34 år. Detta gör att svaren i resultatet kanske ger en 

starkare bild över hur unga vuxna i Sverige tänker, vilket är viktigt att ha med sig när denna 

studie läses. Det hade varit bra om åldersfördelning varit jämn för då hade ytterligare analyser 

kunna utförts och till med hade multivariat analys kunnat genomförts. Då hade 

undersökningen kunnat se hur riskperception och beteende står i relation till både ålder och 

kön. Dessutom hade undersökningen i sig varit mer generell och således giltig.  

Ett större underlag generellt hade varit att önskvärt för att kunna analysera hur kön och 

erfarenhet påverkar varandra. En sådan analys hade knutit ihop denna undersökning på ett bra 

sätt. Undersökning dessvärre är något tunn och kan konstatera hur det förhåller sig men inte 

förklara fenomenen tillräckligt bra. Svarsalternativen kunde ha definierats på ett tydligare sätt 

för att få en än mer precis studie och tydligt kvantifierbart resultat där tolkningsutrymmet från 

respondenterna minimeras.  
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6. Slutsatser  
 Påverkar tidigare erfarenhet av trafikolyckor och kön individens riskperception 

av trafikolyckor?  

Denna undersökning har kommit fram till att tidigare erfarenheter har en mycket liten 

inverkan på individers riskperception av trafikolyckor, både vad gäller risken för individen 

personligen men också risken för människor i allmänhet. Kön däremot påverkar individens 

riskperception i högre grad.  

 Går det att se något samband mellan riskperception och trafikolyckor?  

Huruvida riskperception påverkas säkerhetsbeteende eller om säkerhetsbeteende påverkas 

riskperception kan jag inte säga med exakthet. Detta vore ett lämpligt ämne för vidare studier. 

Det jag däremot kan säga är att de faktorer som påverkas riskperception också tycks påverkas 

individers säkerhetsbeteende. Exempel på detta är att vi agerar olika beroende på om vi har 

kontroll över en risk eller inte. När vi själva kör en bil (frivillig och kontrollerbar risk) håller 

vi hastigheten i större utsträckning på grund av risken för en juridisk påföljd jämfört med 

risken för en olycka. Om någon annan däremot kör en bil (ofrivillig och okontrollerbar risk) 

tenderar vi att i större utsträckning uppmana dem att köra enligt hastighetsbegränsningen på 

grund av olycksrisken jämfört med risken för en juridisk påföljd. Detta kan också kopplas till 

TPB, dels visar exemplet på en viktig sak, behovet av socialt tryck (uppmaningar om att köra 

sakta på grund av olycksrisken) men också behovet av normer (t.ex. via lag, eftersom 

individer tenderar att ha ett medvetet säkert beteende på grund av risken för juridisk påföljd). 

Likväl visar det på behovet av ett fortsatt arbete med informationsspridning och 

riskkommunikation. Det är uppenbart, enligt TPB, att ett beteende dels baseras på input i from 

av bland annat information som individen tagit del av. Slutligen, som både riskperception och 

TPB hävdar är den upplevda egenkontrollen viktigt, både vid beteende och uppfattning. 

Riskperception och beteende är således inte oberoende av varandra där den ena påverkas den 

andra utan snarare är dem beroende av varandra och påverkar varandra.  

Denna undersökning visar att lagar kan skapa ett medvetet säkerhetsarbete. Det innebär att 

den nya lagen om mobilanvändning vi körning är rätt väg att gå för att skapa ett säkert 

beteende.  

 Påverkar tidigare erfarenhet av trafikolyckor och kön individens 

säkerhetsbeteende? 

Denna undersökning har kommit fram till att tidigare erfarenheter har en mycket liten 

inverkan på individers säkerhetsbeteende, både vad gäller risken för individen eget beteende 

men också vad gäller individens uppmaningar för människor i allmänhet.  

 Påverkar tidigare erfarenhet av trafikolyckor och kön individer att uppmana 

andra att bete sig på ett visst sätt?  

Denna undersökning har kommit fram till att kön har en påverkan på säkerhetsbeteende, både 

vad gäller risken för individen eget beteende men också vad gäller individens uppmaningar 

för människor i allmänhet.   
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