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Sammanfattning 

Bakgrund: Det uttrycks ofta att påföljder för brott inte är tillräckligt hårda. Däremot 

har tidigare forskning visat att när människor själva får möjligheten att föreslå påföljder 

förekommer endast små skillnader mot vad som redan tillämpas. Personer med positiva 

attityder till trafiklagar begår mer sällan trafikbrott. Två grupper som är särskilt 

intressanta ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är yrkesförare och trafikskoleelever. Syfte: 

Att undersöka vad yrkesförare och trafikskoleelever ansåg var lämpliga påföljder för 

fortkörning, rattsurfing och rattfylleri för att jämföra hur deltagarnas åsikter 

överensstämde med påföljderna som tillämpas för dessa trafikbrott idag. Metod: En 

kvantitativ enkätstudie genomfördes hos 31 företag och trafikskolor längs södra 

Norrlandskusten. I enkäten presenterades fallbeskrivningar inspirerade av verkliga 

domar där deltagarna (n=216) fick föreslå lämpliga påföljder. Frågor om åsikter till 

dagens straffnivåer och attributioner för trafikbrotten inkluderades. Resultaten 

jämfördes med de påföljder som tillämpas och även med Trafiksäkerhetsenkäten 2014. 

Resultat: Deltagarna angav att fortkörning och rattfylleri bör bestraffas hårdare. 

Deltagarna ansåg även att vissa aspekter av rattsurfing borde vara förbjudet. Majoriteten 

av deltagarnas val av påföljder överensstämde inte med det som tillämpas idag. Inom 

varje brottstyp valde deltagarna hårdare påföljder än vad som tillämpas i en av 

fallbeskrivningarna och mildare i den andra. Diskussion: Fortkörning straffades mildast 

medan rattfylleri straffades hårdast. Resultatet diskuteras utifrån attributionsteorin som 

kan förklara kopplingen mellan människors tankar kring brott och straffande. De brott 

som straffades hårdast av deltagarna var också de som förklarades genom 

dispositionella attributioner. Studien påvisade skillnader mellan yrkesförare och 

trafikskoleelever, mellan könen, samt trendskillnader sett till ålder. 

 

Nyckelord: attributionsteorin, påföljd, trafikbrott, trafikskoleelever, yrkesförare 

  

                                                             
1 Författarna ansvarar gemensamt för samtliga delar i uppsatsen. 
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Bakgrund 

Inledning 

Kriminologin intresserar sig för alla typer av brott, från grova våldsbrott till mindre 

allvarlig mängdbrottslighet. Ämnet kriminologi definierades av Sutherland som studiet 

av lagars tillkomst, lagars överträdelser, och den sociala reaktionen på lagars 

överträdelse (Sarnecki, 2009). Kriminologer intresserar sig alltså bland annat för 

attityder till brott och straff.   

 

Lagar måste överensstämma med allmänhetens åsikter för att anses legitima och 

efterlevas (Engström, Gregersen, Hernetkoski, Keskinen & Nyberg, 2003; Hertogh, 

2015; Sarnecki, 2009; Tyler, 2006). Förutom legitimitet för lagarna krävs även kunskap 

hos allmänheten om den lagstiftning som finns (Bondeson, 1979). När attityder om 

påföljder för brott undersöks uttrycker allmänheten ofta att påföljderna som tillämpas i 

Sverige inte är tillräckligt hårda (Bondeson, 2003; Jerre & Tham, 2010). Däremot när 

dessa åsikter analyseras närmare framkommer en annan bild. I studier där deltagare 

själva har fått möjligheten att föreslå lämpliga påföljder förekommer endast små 

skillnader mot vad som redan tillämpas (St Amand & Zamble, 2001; Bondeson, 2003). I 

en svensk rapport av Jerre och Tham (2010) ansåg två tredjedelar av deltagarna att 

påföljderna för grova våldsbrott, rån och förskringring var för milda och över hälften 

ville tillämpa längre fängelsestraff. Denna siffra var ännu högre när de undersökte 

våldsbrott specifikt. I studien trodde deltagarna genomgående att domstolarna dömde 

mildare än de gjorde och föreslog därför hårdare påföljder än vad de trodde domstolarna 

dömde ut. Det visade sig dock att de straff som deltagarna föreslog i fem av sex fall var 

mildare än de påföljder som domstolen hade föreslagit (Jerre & Tham, 2010).  

 

Sverige har jämfört med många andra länder relativt milda påföljder (Pratt, 2008). I 

undersökningar om attityder till straff har det visat sig att svenskar och skandinaver 

föredrar kortare fängelsestraff och fler alternativa påföljder (Bondeson, 2005; Jerre, 

2014; Van Kesteren, 2009; Wersäll, 2003). De senaste årtiondena har påföljdssystemet i 

Sverige genomgått en reformering för att minska antalet korta fängelsestraff. 

Ambitionerna var att utveckla alternativa påföljder och samtidigt bibehålla systemets 

trovärdighet (Jerre, 2014; Wersäll, 2003). Von Hofer (2005) konstaterar att “Sverige 

verkar fortfarande vara det land där filosofin om individualprevention, baserat på olika 

typer av sanktioner, är mest uttalat” (s. 64–65, fritt översatt). 
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Det finns forskning som visar att flera faktorer påverkar attityder till straff. Exempelvis 

har äldre mer straffande attityder än yngre (Brown & Copeman, 1975; Trafikverket, 

2014). Studier har även visat att män förespråkar hårdare straff jämfört med kvinnor 

gällande kriminalitet där typ av brott inte är specificerat (Applegate, Cullen & Fisher, 

2002). En aspekt som påverkar hur hårda straff människor vill tillämpa är mängden 

information som finns tillgänglig när de gör sina bedömningar (Jerre & Tham, 2010). 

Studier har visat att deltagare som har fått mer information om gärningarna och 

gärningsmännen tenderade att föreslå mildare påföljder (Bondeson, 2003). 

 

När lagstiftare beslutar om vilka straffnivåer som ska användas vägs både allmänhetens 

åsikter och brottens skador och kostnader in (Brown & Copeman, 1975). Denna 

avvägning komplicerar lagstiftningsprocessen och kan vara en förklaring till oenigheter 

mellan folkets rättsmedvetande och lagarna (Brown & Copeman, 1975). En ytterligare 

aspekt till lagstiftande är dess potential att förändra allmänhetens åsikter (Knutsson & 

Kühlhorn, 2005; Laapotti, Keskinen, & Rajalin, 2003). Lagstiftandet påverkas av 

allmänhetens åsikter samtidigt som allmänhetens uppfattningar påverkas av lagar 

(Knutsson & Kühlhorn, 2005). Det är därför viktigt att lagstiftarna har kunskap om 

medborgarnas åsikter för att effektivt implementera nya lagar (Jerre, 2014).  

Attributionsteorin 

En teori som har använts för att förklara kopplingen mellan uppfattningar om orsaker 

till brott och straffande är attributionsteorin (Cullen, Clark, Cullen & Mathers, 1985; 

Hammer, Widmer & Robert, 2009; Maruna & King, 2009; Sims, 2003). Maruna och 

King (2009) uttrycker i sin studie att “de som tror att kriminella handlingar är resultatet 

av fria val och avsiktligt beteende är ofta mer straffande
2
 än de som anser att brott är 

resultatet av externa omständigheter och begränsningar” (s.7, fritt översatt). Enligt 

attributionsteorin relaterar människor observerbara beteenden till icke observerbara 

orsaker, detta kallas attributioner (Eysenck, 2009). På detta sätt skapas uppfattningar om 

orsaker till andras handlingar.  

 

Attributioner kan vara dispositionella eller situationsberoende (Eysenck, 2009). En 

dispositionell attribution förklarar en handling genom personlighet, egenskaper, 

                                                             
2 Från engelskans punitive. 
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attityder eller sinnesstämning. Situationella attributioner är baserade på faktorer utanför 

individen, i den omgivande miljön eller den aktuella situationen (Eysenck, 2009). 

 

Inom attributionsteorin används begreppet attributionsfelet (Eysenck, 2009). Detta 

innebär att individer överdriver dispositionella attributioner och minimerar 

situationsattributioner. Människor tenderar att förklara egna misslyckanden med yttre 

omständigheter, medan andras misslyckanden förklaras med personliga egenskaper 

(Egidius, 2005). Exempelvis kan ett barn skylla sitt dåliga provresultat på att provet 

innehöll svåra frågor (situationell attribution), medan föräldrarna tror att barnet varit lat 

och pluggat för lite (dispositionell attribution). Tidigare forskning har visat att personer 

som främst gör dispositionella attributioner för kriminalitet tenderar att förespråka 

hårdare påföljder (Cullen et al., 1985; Maruna & King, 2009; Sims, 2003). Med hänsyn 

till attributionsteorin finns anledning att undersöka om olika typer av brott attribueras på 

olika sätt. Människors attityder till straff kan skilja sig åt beroende på allvarlighetsgrad  

och typ av brott. Tidigare forskning har gjorts på attityder till kriminalitet men uttalar 

sig sällan om skillnader mellan olika typer av brott (Cullen et al., 1985; Maruna & King, 

2009; Sims, 2003). En rimlig följd av attributionsfelet är att ju mer klandervärd en 

handling anses vara, desto mer kommer handlingen förklaras genom dispositionella 

attributioner.  

 

Mängdbrott och brott utan tydligt brottsoffer uppfattas ofta som mindre klandervärda 

(Knutsson & Kühlhorn, 2005). Ett exempel på mängdbrott är trafikbrott. Det är 

dessutom ofta ett offerlöst brott eftersom de flesta trafikbrott inte medför några skador 

(Sarnecki, 2009). Det finns relativt lite forskning om vilka attributioner som görs för 

trafikbrott.  

Trafikbrott 

Trafikbrott är sannolikt en av de vanligaste brottstyperna (Brottsförebyggande rådet, 

u.å.). Exempelvis uppmättes år 2012 att 36,8 % av trafiken på statliga vägar var mer än 

5 km/h över hastighetsbegränsningen (Trafikverket, 2013b). Enligt 

Trafiksäkerhetsenkäten (Trafikverket, 2014) uppgav 5 % av deltagarna att de kört bil 

efter att ha druckit alkohol det senaste året. Trots att trafikbrott är vanligt anmäldes 

under 2015 endast 80 000 brott mot trafikbrottslagen (Brottsförebyggande rådet, 2016). 

Det låga antalet anmälningar kan förklaras genom att antalet anmälda trafikbrott i stor 
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utsträckning beror på hur många kontroller som görs i trafiken (Brottsförebyggande 

rådet, 2016; Sarnecki, 2009). Många trafikbrott kommer aldrig till polisens kännedom.  

 

Även riskfyllda beteenden i trafiken är vanliga. I Trafiksäkerhetsenkäten (Trafikverket, 

2014) uppgav 30,4 % av deltagarna att de pratar i telefon mer än hälften av tillfällena de 

kör bil. Tre beteenden i trafiken som har samband med trafikolyckor är fortkörning 

(Aarts & Van Schagen, 2006; Carsten & Tate, 2005; Watson, Watson, Siskind, Fleiter 

& Soole, 2015; Williams, Kyrychenko & Retting, 2006), distraherad körning 

(Världshälsoorganisationen, 2011) och rattfylleri (Ahlner, Holmgren & Jones, 2014; 

Brady & Li, 2014; Legrand et al., 2014). 

Fortkörning. 

Hastighetsöverträdelse (benämns i den aktuella studien fortkörning) innebär att en 

förare överträtt den gällande hastighetsbegränsningen. Fortkörning straffas i Sverige 

med böter mellan 1500 och 4000 kronor (Polisen, 2015). Grova eller upprepade 

hastighetsöverträdelser kan även innebära körkortsåterkallelse (Transportstyrelsen, 

2015a).  

 

Det finns tekniska system som har utvecklats för att påverka förare till att inte begå 

fortkörning, exempelvis Intelligent Speed Adaption (ISA) (Sveriges radio, 2005; 

Trafikverket, 2013a). Detta system uppmanar till sänkt hastighet genom att varna förare 

när de överträder hastighetsbegränsningen (Sveriges radio, 2005; Trafikverket, 2013a). 

Utländska studier har visat att ISA skulle kunna användas som ett sätt att minska återfall 

för personer som har dömts för fortkörning (Van der Pas, Kessels, Vlassenroot & Van 

Wee, 2014). Det har gjorts försök att införa ISA i Sverige men då inte specifikt som 

påföljd vid fortkörning (Sveriges radio, 2005).  

Rattsurfing. 

Distraherad körning innebär bland annat att använda kommunikationsutrustning (till 

exempel mobiltelefon) under körning, detta benämns i denna studie som rattsurfing. 

Mobilanvändande har effekter på körningen som kan jämföras med rattfylleri (Strayer, 

Drews & Crouch, 2011). Sedan 2013 finns i Sverige en lag som förbjuder användning 

av kommunikationsutrustning på ett sätt som gör föraren ouppmärksam och farlig i 

trafiken (Trafikverket, 2015a; Transportstyrelsen, 2015b). Ansvaret ligger i första hand 

på föraren, ytterst är det dock polisen och rättsväsendet som avgör om en förare är 
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trafikfarlig eller inte (Transportstyrelsen, 2015b). Förare som bryter mot lagen kan 

dömas till böter 1500 kronor och riskerar även att få körkortet återkallat (Polisen, 2014; 

Transportstyrelsen, 2015a; Transportstyrelsen, 2015b). Det kan ta lång tid för nya lagar 

att ändra normer för trafikfarliga beteenden (Atchley, Hadlock, & Lane, 2012). Hur den 

nya lagen i Sverige om användandet av kommunikationsutrustning under körning har 

påverkat attityder till rattsurfing är idag oklart.  

Rattfylleri. 

Rattfylleri är när en person framför ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille 

alkohol i blodet, har spår av narkotika i blodet eller är så påverkad av alkohol eller annat 

medel att personen inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt (Trafikverket, 

2015b). De påföljder som tillämpas för rattfylleri är böter eller fängelse i högst 6 

månader (Trafikverket, 2015b). Brottet rubriceras som grovt rattfylleri när en person kör 

med minst 1,0 promille alkohol i blodet, påföljden för detta är fängelse i högst 2 år 

(Trafikverket, 2015b). Rattfylleri innebär nästan alltid att föraren får körkortet återkallat 

(Transportstyrelsen, 2015a). När ett körkort återkallats till följd av rattfylleri kan föraren 

ansöka om installation av alkolås som alternativ till körkortsåterkallelsen 

(Transportstyrelsen, u.å.a). Rattfylleri är det enda av de tre beskrivna trafikbrotten där 

behandling kan användas som del av en påföljd. Det är då alkohol- och drogmissbruk 

som behandlas genom kriminalvårdens programverksamhet (Kriminalvården, u.å.a). 

Det har under en längre tid bedrivits kampanjer och interventioner mot rattfylleri, 

exempelvis Don’t drink and drive (Trafikverket, u.å.). 

Åsikter om trafikbrott. 

De grupper som begår den störta andelen trafikbrott är män och unga förare (Yagil, 

1998a; Yagil, 1998b). Tidigare studier har visat att personer som har negativ attityd till 

trafiklagar oftare begår trafikbrott (Yagil, 1998b; Yildirim-Yenier, Vingilis, Wiesenthal, 

Mann och Seeley, 2015). Trafiklagar måste liksom andra lagar uppfattas som legitima 

för att efterlevas (Brown & Copeman, 1975; Hertogh, 2015; Iversen, & Rundmo, 2004). 

En studie av Brown och Copeman (1975) finner att allmänhetens uppfattning om 

allvarlighetsgraden i olika trafikbeteenden i många fall inte stämmer överens hur de 

straffas av rättsväsendet. Trafikverket genomför regelbundet en enkät riktad till 

allmänheten angående attityder till trafiksäkerhet (Trafikverket, 2014). I resultatet från 

Trafiksäkerhetsenkäten 2014 uttryckte deltagarna att påföljderna för trafikbrott inte var 

tillräckligt hårda. När de blev tillfrågade om trafikbrott borde straffas hårdare instämde 
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38,8 % för fortkörning och 89,2 % för rattfylleri. I enkäten framkom även att 73,5 % av 

deltagarna ville ha ett förbud mot att prata i mobiltelefon under körning. 

 

Forskning har visat att faktorer som ålder och kön har samband med straffande attityder 

(Applegate et al., 2002; Brown & Copeman, 1975; Cullen et al., 1985; Trafikverket, 

2014; Yagil, 1998a; Yagil, 1998b). I studier som har undersökt attityder till straff för 

grova brott eller där typ av brott inte specificerats har män mer positiv inställning till 

hårdare straff (Applegate et al., 2002; Cullen et al., 1985). Däremot i 

Trafiksäkerhetsenkäten (Trafikverket, 2014) är kvinnor något mer positiva till 

lagreglering i trafiken och hårdare påföljder. Vad gäller ålder har studier visat att äldre 

tenderar att önska hårdare påföljder för trafikbrott än yngre (Brown & Copeman, 1975; 

Trafikverket, 2014). Med hänsyn till detta verkar det finnas skillnader mellan olika 

grupper i attityder till straff beroende på vilken typ av brott som undersöks.  

Yrkesförare och trafikskoleelever 

Flera studier har visat skillnader mellan olika typer av förare vad gäller attityder till 

trafiksäkerhet (Brown & Copeman, 1975; Knight, Iverson & Harris, 2012; Nordfjærn, 

Jørgensen & Rundmo, 2012; Rosenbloom och Shahar 2007). Två grupper som har olika 

relation till vägtrafik är yrkesförare och trafikskoleelever. Den förra gruppen har mer 

erfarenhet i trafiken medan den senare har mindre. Den forskning som finns på dessa 

grupper fokuserar framför allt på deras förhöjda risk för inblandning i trafikolyckor 

(Blows, Ameratunga, Ivers, Lo & Norton, 2005; Nordfjærn, Jørgensen & Rundmo, 

2012; Peek-Asa, Yang, Ramirez, Hamann & Cheng, 2011; Zhang, Fraser, Lindsay, 

Clarke & Mao, 1998). Lite forskning har inriktats på yrkesförares och trafikskoleelevers 

inställning till trafikbrott och straff.  

 

Skillnader mellan dessa grupper och genomsnittsföraren kan förklaras på flera olika sätt. 

Det finns forskning som antyder att yrkesförare har mindre straffande attityder än andra. 

I en studie av Rosenbloom och Shahar (2007) undersöktes taxiförares attityder till 

påföljder för trafikbrott och jämfördes med en grupp icke-professionella förare. 

Resultatet visade att taxiförare var något mindre positiva till påföljder för trafikbrott än 

icke-professionella förare, men överlag ansåg deltagarna att de påföljder som användes 

för trafikbrott var rimliga. En möjlig förklaring till skillnaden var att yrkesförare 

spenderar mer tid i trafiken än icke-professionella förare, och på grund av detta med 
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större sannolikhet begår fler trafikbrott och oftare blir dömda för detta (Rosenbloom & 

Sahar, 2007). Studien visade även att ju grövre trafikbrott som bedömdes, desto mer 

positiva var deltagarna till påföljderna som döms ut. Öz, Özkan och Lajunen (2010) 

förklarar att skillnader i attityder mellan yrkesförare och icke-professionella kan bero på 

att yrkesförare blir mindre känsliga för risker i trafiken på grund av den höga 

exponeringen. 

 

En studie av Nordfjærn, Jørgensen och Rundmo (2012) visade att yrkesförare hade mer 

riskfyllda attityder och beteenden i trafiken än icke-professionella förare. De påstod att 

yrkesförarna sannolikt såg sig själva som auktoriteter och experter i vägtrafiken på 

grund av sin erfarenhet (Nordfjærn, Jørgensen & Rundmo, 2012). I en studie av Walton 

(1999) bedömde yrkesförarna ofta andras körning mer negativt. Detta tydde enligt 

Nordfjærn, Jørgensen och Rundmo (2012) på att yrkesförarna upplevde sig själva som 

mer skickliga och säkrare förare. Studien av Nordfjærn, Jørgensen och Rundmo (2012) 

visade även att yrkesförare hade en större vilja att ta itu med andras trafikfarliga 

beteenden. Forskning har visat visst stöd för att närhet till brott påverkar attityder till 

straff (Hammer, Widmer & Robert, 2009; Sims, 2003). Detta kan innebära att 

yrkesförare som spenderar mycket tid i trafiken vill straffa trafikbrott hårdare. 

 

Mycket av den forskning som gjorts på oerfarna förare fokuserar på hur deras låga ålder 

påverkar, snarare än trafik- och körkortsutbildning. En studie av Knight, Iverson och 

Harris (2012) visade att ungdomar ansåg att rattfylleri var ett allvarligt brott och farligt 

för alla trafikanter. Ungdomarna ansåg även att rattfylleri var ett medvetet val. Däremot 

ansåg de att fortkörning ofta var oundvikligt och sällan avsiktligt. Angående fortkörning 

ansåg ungdomarna att detta brott inte nödvändigtvis ökar risken för olyckor (Knight, 

Iverson & Harris, 2012).  

 

Det finns studier som antyder att trafikutbildning har viss effekt på nya förares attityder 

till riskbeteenden i trafiken (Isler, Starkey & Sheppard, 2011). Forskning har även visat 

att information om risker i trafiken och trafiklagar kan påverka människor till att vara 

mer positiva till trafiklagar och på så sätt följa lagarna (Smith, Debinski, Pollack, 

Vernick, Bowman, Samuels & Gielen, 2014). Effekten av information och utbildning är 

dock oklar och en studie av Poulter & McKenna (2010) visar att effekten av 

trafiksäkerhetsutbildningar i bästa fall har kortsiktig verkan hos trafikskoleelever. En 
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halv dags utbildning kan ha effekt i några veckor men effekten minskar snabbt på grund 

av andra influenser (Poulter & McKenna, 2010).  

Problemformulering 

Från april 2015 till mars 2016 omkom 266 personer i vägtrafiken i Sverige 

(Transportstyrelsen, 2016). En betydande del av dessa var till följd av riskfyllda 

beteenden och trafikbrott. Personer som har negativ attityd till trafiklagar begår oftare 

trafikbrott (Yagil, 1998b; Yildirim-Yenier et al., 2015). Tre beteenden är särskilt 

associerade med trafikolyckor och därför av intresse; fortkörning, rattsurfing och 

rattfylleri. Till författarnas kännedom saknas kunskap om yrkesförares och 

trafikskoleelevers attityder till trafikbrott och påföljder i Sverige. 

 

Lagar och påföljder måste uppfattas som legitima hos allmänheten för att efterföljas 

(Engström et al., 2003; Hertogh, 2015; Tyler, 2006). Attributionsteorin presenterades i 

denna studie eftersom den har potential att på ett teoretiskt plan förklara kopplingen 

mellan människors tankar kring brott och lämpliga påföljder. Hur legitimiteten för 

trafiklagarna i Sverige uppfattas av allmänheten är relativt lite utforskat. Kunskap om 

trafiklagars legitimitet är av betydelse för lagstiftande och rättsvårdande myndigheter 

(Jerre, 2014). Det är viktigt för lagstiftare att hitta balansen mellan att bestraffa skadliga 

gärningar och samtidigt ta hänsyn samhällets syn på dessa handlingar (Brown & 

Copeman, 1975; Engström et al., 2003). För att göra detta möjligt behövs kunskap om 

hur läget ser ut idag. Genom att undersöka vad yrkesförare och trafikskoleelever tycker 

är rimliga påföljder för trafikbrott och vad de anser om dagens straffnivåer så ökar 

kunskapen om trafiklagars legitimitet. Kunskap om dessa gruppers attityder är även av 

betydelse för företag som arbetar med yrkestrafik och trafikutbildningar. Detta för att de 

bättre ska kunna påverka sina anställda och elever till säkrare beteenden i trafiken.  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka vad yrkesförare och trafikskoleelever ansåg var 

lämpliga påföljder för fortkörning, rattsurfing och rattfylleri för att jämföra hur 

deltagarnas åsikter överensstämde med påföljderna som tillämpas för dessa trafikbrott 

idag. Mer specifikt; 

 

- Vad anser yrkesförare och trafikskoleelever är lämpliga påföljder för fortkörning, 

rattsurfing och rattfylleri?  
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- Hur överensstämmer åsikterna med de påföljder som tillämpas för dessa 

trafikbrott idag? 

- Hur skiljer sig studiens urval från deltagarna i Trafiksäkerhetsenkäten 2014?  

- Hur skiljer sig åsikterna åt mellan trafikskoleelever och yrkesförare? 

- Hur ser ålder och kön ut att påverka åsikterna? 

- Hur ser ett eventuellt samband ut mellan hur de olika trafikbrotten förklaras 

och vilka straffnivåer som anses lämpliga? 

Metod 

Forskningsdesign 

Forskningsfrågornas karaktär begränsade möjligheten att använda en experimentiell 

studiedesign. Studien utformades som ett icke-experiment i form av en kvantitativ 

enkätstudie. Detta för att undersöka förekomst av åsikter kring trafikbrott och påföljder, 

samt eventuella samband med bakgrundsfaktorer. Icke-experiment kännetecknas av att 

man inte randomiserar individer till betingelser eller kontrollerar oberoende variabler 

(Borg & Westerlund, 2012; Davies & Hughes, 2014). Studien genomfördes i form av en 

tvärsnittsanalys då den jämförde individer vid ett enda tillfälle (Nationalencyklopedin, 

2016).  

Insamlingsmetod 

För att komma i kontakt med de grupper som var intressanta för studien krävdes 

samarbete med företag som hade trafikutbildningar eller anställda yrkesförare. Första 

steget i urvalet var att kontakta relevanta företag för att undersöka om intresset att 

distribuera enkäten var tillräckligt stort. En lista på trafikskolor, bussbolag, taxibolag, 

åkerier och budfirmor verksamma i Sundsvallområdet togs fram via internetsökningar. 

De företag som var positiva fick ett informationsbrev om studien. Efter detta utformades 

enkäten som användes för datainsamlingen. Tidsramen för insamlingen sattes 

preliminärt till två veckor. En vecka in i datainsamlingen hade få svar inkommit. På 

grund av detta utökades det geografiska området till södra Norrlandskusten, 

innefattande orterna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Timrå och Härnösand. I 

samband med detta förlängdes även insamlingsperioden. Utökningen av 

upptagningsområde innebar att deltagarna fick tillgång till enkäten vid olika tidpunkter. 

 

Totalt tillfrågades 55 företag och trafikskolor om deltagande i studien. Av dessa visade 

31 intresse och meddelade att de skulle distribuera enkäten. Förutsatt att alla företag 
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som meddelat att de ville delta i studien distribuerade enkäten nådde den cirka 900 

personer. Det exakta antalet var inte möjlig att veta då distributörerna själva inte visste 

hur många som haft tillgång till enkäten. Med 238 inkomna enkätsvar innebar detta en 

svarsfrekvens på cirka 26 %. Författarna kunde inte identifiera vilket företag enskilda 

deltagare tillhörde. En påminnelse skickades ut till företagen under 

datainsamlingsperioden. Enkäten distribuerades både som webbenkät och pappersenkät. 

Innehållet i pappersenkäterna och webbenkäterna var identiskt bortsett från layouten 

och hur informationsbladet presenterades. 

 

Hos de företag som distribuerade pappersenkäter placerades förslutna insamlingsboxar 

ut, alternativt bifogades svarskuvert som deltagarna kunde klistra igen innan de lämnade 

in enkäten till distributören. Hos distributörerna som använde pappersenkäter med 

insamlingsboxar placerades även godisskålar ut för att uppmuntra deltagande. Där 

webbenkäter användes distribuerades länken av platschefen eller trafikläraren. 

Författarna behandlade enkäterna lika, oberoende om de inkom som webbenkät eller 

pappersenkät. Efter genomförd studie skickades ett tackbrev med sammanfattade 

resultat till alla företag som hade deltagit (se bilaga D). 

Urval 

Urvalet kan ses som ett snöbollsurval eftersom författarna har kontaktat företag som i 

sin tur har förmedlat enkäten till deltagarna (Sallnäs, u.å.). Snöbollsurval är en form av 

bekvämlighetsurval och kan användas när man har svårt att komma i kontakt med 

populationen på annat sätt (Davies & Hughes, 2014). Inklusionskriterer för studien var 

att deltagarna antingen var verksamma som yrkesförare eller tillhörde en trafikskola 

längs södra Norrlandskusten.  

 

I studien deltog totalt 238 personer, av dessa svarade 110 genom pappersenkät och 128 

genom webbenkät. Av de inkomna enkäterna exkluderas 22 då inte deltagarna uppfyllde 

inklusionskriterierna. Dataanalysen gjordes således på totalt 216 enkätsvar. Enligt 

Pallant (2013) kan en urvalsgrupp på 100 deltagare eller mer anses stor och med bra 

möjligheter att ge statistisk styrka.  

 

Antalet yrkesförare var 145 och antalet trafikskoleelever var 77. Sex deltagare angav att 

de både var yrkesförare och under trafikutbildning. Dessa deltagare betraktades som 
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yrkesförare, vilket innebar att dataanalysen gjordes på 71 trafikskoleelever. Av 

yrkesförarna var 57 taxichaufförer, 38 busschaufförer,  51 lastbilschaufförer, 10 

brevbärare, 11 trafikskolelärare och fyra tillhörde annan yrkesförarkategori. Här 

överensstämde inte siffrorna med totala antalet yrkesförare av den andledningen att flera 

av yrkesförarna hade arbetat med flera typer av yrkestrafik. I dataanalysen gjordes inga 

jämförelser mellan olika typer av yrkesförare. 

 

Könsfördelningen bland deltagarna var 147 (68,1 %) män och 67 (31,0 %) kvinnor och 

2 (0,9 %) identifierade sig varken som man eller kvinna. Bland yrkesförarna var 77,9 % 

män och 21,4 % kvinnor. Bland trafikskoleeleverna var andelen män 47,9 % och 

kvinnor 50,7 %. Medelåldern bland deltagarna (n = 211) var 38,1 år (SD = 15,1; R = 17-

74). Hos yrkesförarna (n=140) var medelåldern 44,9 år (SD = 12,8; R = 18-74). Bland 

trafikskoleeleverna (n=71) var medelåldern 24,7 år (SD = 9,1; R= 17-52).  

Enkäten 

Enkäten utformades som webbenkät i Google Forms. Detta är en gratistjänst som gör 

det möjligt för deltagare att besvara enkäter via internet. Eftersom Google Forms är ett 

färdigt program med fast utformning och förbestämda typer av svarsalternativ 

anpassades frågor och svar till denna utformning. Enkäten som utformades i Google 

Forms gjordes också till pappersenkät. 

Fallbeskrivningar. 

För att kunna jämföra deltagarnas val av påföljder för trafikbrott med vad som tillämpas 

i Sverige idag presenterades fallbeskrivningar inspirerade av verkliga domar i enkäten. 

Sundsvalls Tingsrätt kontaktades för att få ut domar gällande de tre utvalda 

trafikbrotten. Rattsurfing har endast varit kriminaliserat sedan 2013 vilket innebar att 

det fanns få domar att tillgå. Åklagarmyndigheten kontaktades och bistod med en lista 

över domar angående rattsurfing som avgjorts i Sundsvall och närliggande tingsrätter. 

Domarna som inspirerade fallbeskrivningarna innehöll brottsrubriceringarna 

hastighetsöverträdelse, brott mot trafikförordningen, rattfylleri och grovt rattfylleri. Som 

komplement till informationen i domarna kontaktades Transportstyrelsen för 

upplysningar om vilka domar som hade lett till körkortsåterkallelse. 

 

I enkäten presenterades två fallbeskrivningar per trafikbrott (se bilaga A). En av 

domarna hade en mildare påföljd och den andra domen hade en hårdare påföljd. Syftet 
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med detta var att få en nivåskillnad mellan fallbeskrivningarna för att kunna urskilja 

detaljer att analysera. Ofta behandlas flera brott med en sammanvägd påföljd (SOU 

2008:85; Sveriges domstolar 2016). Olika faktorer vägs in när påföljd väljes ut, så som 

förmildrande omständigheter, tidigare brottslighet och gärningspersonens ekonomi. I 

största möjliga mån valdes domar som var så okomplicerade som möjligt. Domar med 

ovanliga inslag som kunde göra gärninspersonerna identifierbara valdes bort. De 

utvalda domarna avidentifierades och omformulerades till vardagligare språk.  

 

Valen av svarsalternativ för lämpliga påföljder (se bilaga A) baserades på vilka 

påföljder som vanligtvis används för de beskrivna brotten (Hellborg & Ernbo, 2012; 

Polisen, 2015), svaren från pilotstudien (se avsnittet Reliabilitet och validitet) och de 

utdömda påföljderna i domarna som inspirerat fallbeskrivningarna. För varje 

fallbeskrivning fanns svarsalternativ som var mildare och hårdare än vad som tillämpas 

för dessa brott. Deltagarna uppmanades i påföljdsfrågan att endast kryssa i ett alternativ. 

Ett öppet svarsalternativ inkluderades för att ge möjlighet att föreslå andra typer av 

kombinationer och förslag till påföljder. De påföljder som tillämpas i Sverige idag är: 

böter, fängelse, villkorlig dom och skyddstillsyn (SFS 1988:942). Den som döms till 

villkorlig dom eller skyddstillsyn kan också dömas till samhällstjänst (Kriminalvården, 

u.å.b). Domstol kan även döma till särskild vård (SFS 1988:942). Vård och 

skyddstillsyn inkluderades inte i enkätens svarsalternativ eftersom de kräver mer 

information om gärningspersonen och brottet (Sveriges domstolar, 2014). 

 

Det finns flera typer av böter (Polisen, 2016a; Polisen, 2016b). De som låg till grund för 

fallbeskrivningarna i enkäten var domstolsböter i form av penningböter och dagsböter. I 

enkäten specificerades inte typ av böter eftersom deltagarna sannolikt inte hade kunskap 

om vad som skiljer de olika böterna åt, samt att dagsböter kräver mer information om 

gärningspersonen (Polisen, 2016b). För att kunna jämföra deltagarnas påföljdsförslag 

med domar där dagsböter tillämpats räknades den totala summan av dagsbötern ihop.  

 

En uppföljningsfråga där deltagarna kunde välja ytterligare påföljder inkluderades till 

varje fallbeskrivning (se bilaga A). Detta för att inte blanda ihop faktiska påföljder och 

andra typer av åtgärder. Svarsalternativen som inkluderades (se bilaga A) baserades på 

vilka ytterligare påföljder som används och alternativ som har föreslagits som åtgärder i 
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trafiken (Carsten & Tate, 2005; Masten & Peck, 2004; Van der Pas et al., 2014). På 

dessa frågor kunde deltagarna kryssa i flera alternativ.  

Övriga frågor. 

Fyra frågor i enkäten efterfrågade bakgrundsinformation om deltagarna (se bilaga A). 

Kön och ålder inkluderades eftersom tidigare forskning antyder att dessa faktorer har 

samband med attityder till trafiksäkerhet, brott och straff (Applegate et al., 2002; Brown 

& Copeman, 1975; Cullen et al., 1985; Trafikverket, 2014; Yagil, 1998a; Yagil, 1998b). 

En fråga angående körkortsbehörighet och en fråga om deltagarna var yrkesförare 

inkluderades för att identifiera vilken grupp deltagarna tillhörde. 

 

En målsättning med studien var att jämföra delar av resultatet med 

Trafiksäkerhetsenkäten (Trafikverket, 2014) där hela landet var representerat. För att 

göra denna jämförelse konstruerades frågor som liknande tre av frågorna i 

Trafiksäkerhetsenkäten (se bilaga A). Dessa berörde inställning till rådande straffnivåer 

för de tre trafikbrotten. I dessa frågor presenterades svarsalternativ i form av Likert-

skalor med fem alternativ från “Tar helt avstånd” till “Instämmer helt”. I likhet med 

Trafiksäkerhetsenkäten (Trafikverket, 2014) valde författarna att betrakta 

svarsalternativen “Instämmer helt” och “Instämmer i stora drag” som jakande svar. 

Eftersom frågan i Trafiksäkerhetsenkäten om rattsurfing endast tog upp att prata i 

telefon under körning så konstruerades i den aktuella enkäten ytterligare två frågor. 

Syftet med detta var att fånga upp bredden av fenomenet då forskning har visat att det 

finns olika typer av rattsurfing (Atchley, Atwood & Boulton, 2011). För att särskilja 

frågorna omformulerades även den fråga som kunde jämföras med 

Trafiksäkerhetsenkäten. 

 

I enkäten efterfrågades även vilka anledningar deltagarna trodde bidrog mest till att 

förare begår fortkörning, rattsurfing och rattfylleri. Anledningarna likställdes i studien 

med attributioner (se avsnitt Attributionsteorin) för de olika trafikbrotten. Dessa frågor 

inkluderades för att förklara straffnivårerna med hjälp av attributionsteorin. 

Svarsalternativen till dessa frågor hämtades från resultatet i pilotstudien (se avsnitt 

Reliabilitet och validitet). Svarsalternativen inkluderade både dispositionella attribut 

och situationsattribut men denna uppdelning gjordes inte tydlig för deltagarna i enkäten.  
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Reliabilitet och Validitet 

Den för studien utformade enkäten användes som mätinstrument. Enkäten utformades 

med en tydlig struktur för att göra den enkel för deltagarna att fylla i. Enkäten 

formulerades med vardagligt språk för att göra den lättförståeliga för deltagarna. 

Nödvändig information inkluderades, exempelvis promillegränserna för rattfylleri, 

definitionen för rattsurfing och instruktioner hur frågor skulle fyllas i. Dessa åtgärder 

minskade risken att deltagarna missförstod frågorna och på så sätt ökade enkätens 

reliabilitet (Borg & Westerlund, 2012; Davies & Hughes, 2014). 

 

En pilotstudie i två steg genomfördes för att säkerställa att deltagarna hade tillräckliga 

förutsättningar att besvara enkäten korrekt. På så sätt prövades enkätens reliabilitet och 

validitet. I första steget bjöds vänner, familj och klasskamrater in att fylla i enkäten och 

ge feedback. I andra steget tillfrågades distributörer till att granska enkäten. Synpunkter 

från pilotstudien betraktades som rådgivande och enkäten reviderades och 

specificerades i varje steg. Svaren från pilotstudien analyserades för att kontrollera att 

deltagarna svarade i enlighet med vad frågorna syftade till att besvara. Genom 

revideringarna efter pilotstudien ökade sannolikheten att deltagarna uppfattade frågorna 

korrekt och att relevanta svarsalternativ fanns med i enkäten. Totalt deltog 30 personer i 

pilotstudien.  

 

Intern validitet handlar om att kunna dra slutsatser om orsakssamband mellan två 

variabler samt hur säkra dessa slutsatser är (Borg & Westerlund, 2012). De samband 

som framkom i studien kan ha berott på någon bakomliggande variabel som inte 

undersökts. Bakomliggande variabler som skulle kunna påverka resultatet i denna studie 

var exempelvis om deltagarna tidigare begått och straffats för trafikbrott eller varit 

inblandad i en trafikolycka på grund av trafikbrott. Eftersom deltagarna i denna studie 

inte betraktades som gärningspersoner eller brottsutsatta och eftersom dessa frågor är av 

känslig karaktär undersöktes inte dessa faktorer.  

 

Deltagarna i studien förvärvades genom ett bekvämlighetsurval (Davies & Hughes, 

2014). Vilka deltagare som kom att ingå i studien påverkades av vilka företag som var 

sökbara på internet samt hade relevant kontaktinformation och valde att samarbeta. Det 

innebar att alla yrkesförare och trafikskoleelever längs södra Norrlandskusten inte hade 

samma sannolikhet att komma med i urvalet. För att bättre kunna generalisera till en 
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större population hade ett obundet slumpmässigt urval varit att föredra (Davies & 

Hughes, 2014). Studiens resultat går således främst att applicera på studiens deltagare 

och har sannolikt en begränsad extern validitet. Ett stort antal företag och trafikskolor 

deltog i studien, detta vägde till viss del upp för den låga svarsfrekvensen. Även flera 

yrkesförarkategorier och elever för olika körkortsbehörigheter fanns representerade 

även detta bidrog till ett mindre partiskt resultat.  

Etiska ställningstaganden 

Denna studie var en uppsats på C-nivå och krävde därför inte etiskt godkännande från 

Etikprövningsnämnden. Vetenskapsrådets (u.å) huvudkrav för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning har tagits i beaktning, dessa är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Etiska aspekter av studien 

beaktades av författarna. 

 

Innan företagen och trafikskolorna tog ställning till deltagande i studien fick de 

information om studien och dess syfte. Distributörerna uppmuntrades att sprida enkäten 

bland medarbetare och elever men informerades om vikten av frivilligt deltagande. I 

informationsbrevet (se bilaga B och C) till deltagarna framgick information om studiens 

syfte, frivilligt deltagande, samtycke, konfidentialitet, samt att deltagarnas enkäter 

enbart skulle hanteras av författarna i enlighet med studiens syfte. Informationsbrevet 

till deltagarna presenterades som förstasida i webbenkäten, väl synligt placerat intill 

pappersenkäterna eller som bifogat blad, beroende på distributionssätt. Hänvisningar till 

hemsidor där deltagarna kunde söka mer kunskap i ämnet eller stöd ifall enkäten skulle 

väckt några frågor eller tankar presenterades. 

 

Insamlingsboxarna för pappersenkäterna var förslutna för att hindra obehöriga från att ta 

del av svaren, alternativt bifogades svarskuvert som deltagarna kunde försluta innan de 

lämnade enkäten till distributören. På så sätt upprätthölls konfidentialiteten. Inga e-

postadresser eller annan personlig information (förutom den information som 

efterfrågades i bakgrundsfrågorna i enkäten) samlades in med enkäterna. Detta ökade 

konfidentialiteten men innebar samtidigt en risk att samma person fyllde i enkäten flera 

gånger. Denna risk bedömdes dock liten och upprätthållandet av deltagarnas 

konfidentialitet bedömdes viktigare. Enkätsvaren förvarades oåtkomligt för 

utomstående. Detsamma gällde webbenkäterna, som krävde inloggning av författarna 
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för åtkomst. Databasen med inkodade enkätsvar förvarades endast tillgänglig för 

författarna. 

 

Gruppen med trafikskoleelever bestod delvis av deltagare under 18 år eftersom 

åldersgränsen för att övningsköra personbil i Sverige är 16 år. I enkäten klargjordes att 

studien var riktad till de trafikskoleelever som höll på att ta B-behörighet eller 

ytterligare behörighet. Elever för AM-behörighet var inte inkluderade i urvalet. Därmed 

kunde det antas att deltagarna var minst 16 år. Enligt World Medical Association (2016) 

är det godtagbart att använda deltagare som är mellan 15 och 18 år utan 

vårdnadshavares godkännande om man kan anta att deltagarna är i stånd att själva förstå 

vad deltagandet innebär. 

 

Deltagarna upplystes genom enkätens informationbrev att de kunde kontakta sin 

arbetsgivare eller trafiklärare för att få tillgång till studiens resultat. Uppsatsen finns 

tillgänglig på DIVA-portalen och skickas till distributörerna vid önskemål. Alla 

kostnader för studien finansierades privat av författarna. Handledning och stöd 

tillhandahölls av Mittuniversitetet.  

 

Dataanalys 

I studien användes programmet IBM SPSS Statistics version 22 för analys av datan. De 

skalnivåer som användes för att mäta variablerna begränsade vilka statistiska test som 

kunde genomföras. Resultaten från studien analyserades bland annat utifrån indelningen 

yrkesförare/trafikskoleelever för att testa om det fanns några signifikanta skillnader 

mellan dessa grupper. Det kan vara problematiskt att analysera skillnader mellan 

grupper om snedfördelningen är större än 30/70 % (Personlig kommunikation, Teresa 

Silva, 2 mars 2016). Eftersom fördelningen mellan yrkesförare och trafikskoleelever var 

33/67 % innebar inte detta ett problem i den aktuella studien. Könsfördelningen i urvalet 

utgjorde inte heller något problem då det var 68/31 % (1 % identifierades sig varken 

som man eller kvinna).  

 

De oberoende variablerna var grupptillhörighet, kön och ålder. Studiens huvudfråga var 

att beskriva fördelningen av föreslagna påföljder för de tre trafikbrotten. När analysen 

gjordes betraktades påföljdsvalen som den beroende variabeln. Eftersom några av 
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studiens forskningsfrågor var att undersöka samvariationer mellan olika variabler 

specificerades inte oberoende och beroende variabel. Bakgrundsfrågorna mättes på 

nominalnivå eftersom de inte kunde rangordnas utan bara namnges (Borg & 

Westerlund, 2012). Ålder mättes dock som en kontinuerlig variabel. Svarsalternativen i 

fallbeskrivningarna var på ordinalskalenivå vilket innebar att variabelns värden kunde 

rangordnas, men storlekssskillnaderna kunde inte specificeras på något meningsfullt sätt 

(Borg & Westerlund, 2012). Svarsalternativen för de ytterligare påföljderna var på 

nominalskalenivå. Frågorna om höjt straff/totalförbud med likert-skalor var på 

ordinalnivå. Där deltagare använde de öppna svarsalternativen togs teman fram på svar 

som förekom mer frekvent och gjordes om till variabler. När deltagare kryssade i flera 

svarsalternativ i fallbeskrivningarna var det inte möjligt att veta hur deltagarna menade 

att detta skulle tolkas, därför har dessa svar tolkats som internt bortfall (se figur 1-6).  

 

Eftersom skalnivån i de flesta fall var på nominal- eller ordinalskalenivå användes 

mestadels Chi-2 tester som statistiskt test. Chi-2 är ett icke-parametriskt test som 

möjliggör mätningar då variablerna är kategoriska och man vill jämföra skillnader 

mellan grupper (Pallant, 2013). Fisher’s Exact test användes när kraven för Chi-2 inte 

var uppfyllda och då variablerna var dikotoma (Pallant, 2013), vilket var aktuellt i fråga 

7b och 15. Ålder kontrollerades genom Discriminant function Analysis vilket testar 

samband mellan oberoende variabler på intervall- och kvotnivå och beroende variabler 

på nominal- och ordinalnivå (Pallant, 2013).  

 

Chi-2 for Goodness of fit användes på fråga nummer 6, 12 och 16. Detta används för att 

testa om en urvalsgrupp skiljer sig signifikant från vad man kan förvänta sig när man 

vet fördelningen i en population (Pallant, 2013). I denna studie användes detta test för 

att jämföra om andelen av deltagarna i denna studie som instämde i frågorna om höjda 

straff (fråga 6, 12 och 16) skiljde sig signifikant från Trafiksäkerhetsenkätens 

(Trafikverket, 2014) population. Signifikansgränsen var .005 i alla test förutom 

Discriminalt function Analysis, där den var .001. 

 

Eftersom fallbeskrivningarna hade fler än två svarsalternativ var Fisher’s Exact test  inte 

tillämpbart när kraven för Chi-2 test inte var uppfyllda (Pallant, 2013). Ett av kraven för 

Chi-2 är att inget förväntat värde är mindre än fem (Pallant, 2013). För att ändå kunna 

genomföra Chi-2 test (då inget annat lämpligt test identifierades) grupperades 
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svarsalternativen. Grupperingarna gjordes med minsta möjliga inverkan och 

sammanslagningen anpassades till hur svaren var fördelade på respektive fråga. 

Exempelvis slogs fängelsestraffen ihop i fallbeskrivningarna för fortkörning, då detta 

var sällan förekommande svar. 

Resultat 

Fortkörning 

För fortkörning på 7 km/h på en väg med hastighetbegränsningen 90 km/h (se bilaga A 

fråga 7a) utdöms penningböter 1500 kronor. För denna handling föreslog 14,8 % av 

deltagarna det svarsalternativ som överensstämde med den gällande påföljden, medan 

70,4 % lade sig under och 12,1 % lade sig över (se figur 1). Den vanligaste angivna 

påföljden var “Inget straff, en varning räcker” (44,0 % totalt). Analysen visade ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Figur 1. Fördelningen av svar på fråga 7a för yrkesförare och trafikskoleelever 

 

Figur 1. De markerade staplarna representerar den påföljd som tillämpades i det fall 

som inspirerade fallbeskrivningen. Staplarna som benäms Missing representerar internt 

bortfall. 

 

För grövre hastighetsöverträdelse motsvarande 33 km/h på en väg med 

hastighetsbegränsningen 50 km/h (se bilaga A fråga 8a) utdöms penningböter på 4000 
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kronor. För denna handling föreslog 14,8 % av deltagarna det svarsalternativ som 

överensstämde med den gällande påföljden medan 48,1 % lade sig över straffnivån och 

26,4 % lade sig under (se figur 2). Det vanligaste angivna alternativet bland deltagarna 

var “Böter över 4000 kr” (31,0 % totalt). Analysen visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

För den mildare fortkörningen (se bilaga A fråga 7b) föreslog 12 % en eller flera 

ytterligare påföljder. Av deltagarna föreslog 2,8 % behandling, 5,1 % indraget körkort, 

1,9 % installation av teknisk utrustning och 1,4 % en annan ytterligare påföljd. 

Yrkesförare föreslog signifikant oftare än trafikskoleeleverna “Inga ytterligare 

påföljder” χ² (1, n = 211) = 7.53, p = .006, phi = -.204. Fisher’s Exact test visade att 

trafikskoleelever kryssade i behandling signifikant oftare än yrkesförare (p = .014). Det 

fall som inspirerade fallbeskrivningen ledde inte till körkortsåterkallelse av 

Transportstyrelsen. 

 

Figur 2. Fördelningen av svar på fråga 8a för yrkesförare och trafikskoleelever 

 

Figur 2. De markerade staplarna representerar den påföljd som tillämpades i det fall 

som inspirerade fallbeskrivningen. Staplarna som benäms Missing representerar internt 

bortfall. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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För den grövre fortkörningen (se bilaga A fråga 8b) föreslog 67,6 % en eller flera 

ytterligare påföljder. Av deltagarna föreslog 8,3 % behandling, 51,9 % indraget körkort, 

12,5 % installation av teknisk utrustning och 0,5 % en annan ytterligare påföljd. Även 

här var det signifikant vanligare att trafikskoleelever angav behandling än yrkesförarna 

χ² (1, n = 213) = 6.04, p = .014, phi = .186. I det fall som inspirerade fallbeskrivningen 

återkallade Transportstyrelsen körkortet i två månader. 

 

Av yrkesförarna instämde 40,3 % i påståendet att “Straffet för fortkörning borde vara 

hårdare” (se bilaga A fråga 6). Samma siffra för trafikskoleeleverna var 53,5 %. Denna 

skillnad var inte signifikant. Chi-2 test for goodness of fit visade att denna studies 

resultat inte skiljde sig signifikant från Trafiksäkerhetsenkäten, varken för yrkesförare, 

trafikskoleelever eller totalt.  

 

Deltagarna uppmanades att ta ställning till vilka anledningar som bidrar mest till att 

förare kör för fort (se bilaga A fråga 5). De vanligaste attributionerna deltagarna angav 

var: “Föraren vill komma fram fortare” (80,1 %), “Risken att bli upptäckt är låg” (44,0 

%), “Föraren påverkas av att andra trafikanter kör över hastighetsbegränsningen” (38,9 

%) och  “Föraren tycker att det är roligt att köra fort” (38,0 %). Det fanns signifikanta 

skillnader mellan grupperna. Det var vanligare att yrkesförare kryssade i att “Risken att 

bli upptäckt är låg” χ² (1, n = 216) = 3.85, p = .05, phi = -.143. Det var vanligare att 

trafikskoleelever kryssade i “Föraren vill komma fram fortare” χ² (1, n = 216) = 5.79, p 

= .016, phi = .176. Det var också vanligare att trafikskoleelever kryssade i “Föraren 

tycker det är roligt att köra fort” χ² (1, n = 216) = 24.39, p = .000, phi = .346. Det fanns 

ett samband mellan att kryssa i “Straffen är inte avskräckande nog” som anledning till 

fortkörning och att välja hårdare påföljder för fortkörningen på 7 km/h (se bilaga A 

fråga 7a) χ² (2, n = 210) = 9.987, p = .007, Cramer’s V = .218.  

Rattsurfing 

Påföljden för rattsurfing är penningböter 1500 kronor (Polisen, 2014). I 

fallbeskrivningen där en förare rattsurfade och körde in i en trottoarkant (se bilaga A 

fråga 13a) angav 14,4 % den påföljd som överensstämde med detta, medan 56,9 % lade 

sig över straffnivån och 25,5 % lade sig under (se figur 3). Den vanligaste angivna 

påföljden bland deltagarna var “Böter 2000-2999 kr” (19,9 % totalt). Dock fanns 

skillnader mellan yrkesförare och trafikskoleelever. Den vanligaste angivna påföljden 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
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bland yrkesförarna var “Böter över 4000 kr” (22,9 % inom gruppen) medan den 

vanligaste angivna påföljden bland trafikskoleelever var “Böter 3000-4000 kr” (18,3 % 

inom gruppen). Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna χ² (5, n = 209) = 

11,76 p = .038, Cramer’s V = .237. Den största skillnaden mellan grupperna var att 

yrkesförare oftare än trafikskoleelever valde “Böter över 4000 kr” och att 

trafikskoleelever oftare valde “Böter under 1000 kr”. 

 

I fallbeskrivningen där en förare rattsurfade, körde över hastighetsbegränsningen och 

inte höll tillräckligt avstånd till framförvarande fordon (se bilaga A fråga 14a) dömdes 

föraren till 3750 kronor i penningböter. Av deltagarna angav 17,1 % det svarsalternativ 

som överensstämde med den utdömda påföljden, medan 54,6 % lade sig under 

straffnivån och 24,6 % lade sig över (se figur 4). Det vanligaste angivna 

svarsalternativet bland deltagarna var “Böter 2000-2999 kr” (25,4 % totalt). Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Figur 3. Fördelningen av svar på fråga 13a för yrkesförare och trafikskoleelever 

 

Figur 3. De markerade staplarna representerar den påföljd som tillämpades i det fall 

som inspirerade fallbeskrivningen. Staplarna som benäms Missing representerar internt 

bortfall. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi


YRKESFÖRARES OCH TRAFIKSKOLEELEVERS ÅSIKTER OM PÅFÖLJDER FÖR TRAFIKBROTT 

 

27 
 

För rattsurfing (se bilaga A fråga 13b) föreslog 37,0 % av deltagarna en eller flera 

ytterligare påföljder. Av dessa föreslog 10,6 % behandling, 22,7 % indraget körkort, 1,9 

% installation av teknisk utrustning och 1,9 % en annan ytterligare påföljd. 

Trafikskoleelever föreslog signifikant oftare än yrkesförare behandling χ² (1, n = 214) = 

7.906, p = .005, phi = .208. I det fall som inspirerade fallbeskrivningen återkallade 

Transportstyrelsen inte körkortet.  

 

För rattsurfing kombinerat med hastighetsöverträdelse och dåligt avstånd till 

framförvarande fordon (se bilaga A fråga 14b) föreslog 36,6 %  en eller flera ytterligare 

påföljder. Av deltagarna föreslog 8,3 % behandling, 19,4 % indraget körkort, 7,4 % 

installation av teknisk utrustning, 0,5 % en annan ytterligare påföljd. Det var signifikant 

vanligare att yrkesförare inte föreslog någon ytterligare påföljd än trafikskoleeleverna χ² 

(1, n = 214) = 8.505, p = .004, phi = -.210. Trafikskoleelever föreslog oftare än 

yrkesförare behandling χ² (1, n = 214) = 12,05 p = .001, phi = -.255. I det fall som 

inspirerade fallbeskrivningen återkallade Transportstyrelsen körkortet två månader. 

 

Figur 4. Fördelningen av svar på fråga 14a för yrkesförare och trafikskoleelever 

 

Figur 4. De markerade staplarna representerar den påföljd som tillämpades i det fall 

som inspirerade fallbeskrivningen. Staplarna som benäms Missing representerar internt 

bortfall. 
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Deltagarna i studien fick ta ställning till tre olika förslag på förbud angående rattsurfing. 

Av yrkesförarna instämde 77,0 % i “Det borde vara totalförbud att under bilkörning 

knappa på mobiltelefonen” (se bilaga A fråga 10). Samma siffra för trafikskoleeleverna 

var 82,6 %. Denna skillnad mellan grupperna var inte signifikant. Av yrkesförarna 

instämde 68,1 % i påståendet “Det borde vara totalförbud att prata i handhållen 

mobiltelefon under körning men tillåtet med hands-free eller högtalarfunktion” (se 

bilaga A fråga 11). Samma siffra för trafikskoleeleverna var 70,6 %, inte heller denna 

skillnad var signifikant. Av yrkesförarna instämde 20,0 % till påståendet “Det borde 

vara totalförbud att prata i mobiltelefon överhuvudtaget under bilkörning” (se bilaga A 

fråga 12). Samma siffra för trafikskoleeleverna var 39,4 %. Denna skillnad mellan 

grupperna var signifikant χ² (1, n = 216) = 8.296 p = .004, Phi = .207. I 

Trafiksäkerhetsenkäten instämde 73,5 % med påståendet om totalförbud (Trafikverket, 

2014) . Chi-2 for Goodness of fit visade att studiens resultat skiljde sig signifikant från 

Trafiksäkerhetsenkäten, för yrkesförare (χ² (1, n = 145) = 213.08 p = .000) och 

trafikskoleelever (χ² (1, n = 71) = 42.30 p = .000) och totalt (χ² (1, n = 216) = 246,13 p = 

.000).  

 

Deltagarna uppmanades att ta ställning till vilka anledningar som bidrar mest till att 

förare rattsurfar (se bilaga A fråga 9). De vanligaste attributionerna deltagarna angav 

var: “Föraren har svårt att låta bli att använda mobilen” (74,1 %), “Föraren upplever att 

det inte påverkar körningen” (62,5 %), “Risken att bli upptäckt är låg” (34,3 %) och 

“Straffen inte är avskräckande nog” (31,5 %). Det var signifikant vanligare att 

trafikskoleelever än yrkesförare kryssade i “Föraren har svårt att låta bli att använda 

mobilen”  χ² (1, n = 212) = 4.791, p = .029, phi = .162.  

 

Det fanns ett signifikant samband mellan att kryssa i “Föraren har negativ attityd till lag 

och ordning” och val av påföljd i fallbeskrivningen där föraren rattsurfar och kör in i en 

trottoarkant (se bilaga A fråga 13a), χ² (3, n = 204) = 13.352, p = .004, Cramer’s V = 

.256. De som inte kryssat i detta alternativ valde höga böter, medan de som kryssat i att 

“Föraren har negativ attityd till lag och ordning” satte endera “Inget straff, en varning 

räcker” eller någon av de hårdare påföljderna. Det fanns även ett signifikant samband 

mellan att kryssa i “Straffen är inte avskräckande nog” med påföljdsval i den andra 

fallbeskrivningen där föraren även körde över hastighetsbegränsningen och höll dåligt 
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avstånd (se bilaga A fråga 14a). De som kryssat i detta alternativ tenderade att välja 

hårdare påföljder χ² (4, n = 203) = 12.042, p = .017, Cramer’s V = .244.  

Rattfylleri 

Det interna bortfallet på fallbeskrivningarna gällande rattfylleri var stort med 24 

deltagare (11,1 %) på fråga 17a och 27 deltagare (12,5 %) på fråga 18a (se figur 5 och 

6). Detta bortfall berodde främst på att deltagare hade  kryssat i flera alternativ vilket 

gjorde att svaren inte kunde tolkas. Detta kan medföra en större felkälla för rattfylleri än 

de andra två typerna av trafikbrott. 

 

Påföljden för att köra bil med en promille på 0,27 (se bilaga A fråga 17a) är 60 

dagsböter à 50 kronor vilket innebär en totalsumma på 3000 kronor. Av deltagarna 

angav 24,1 % det svarsalternativ som överensstämde med detta, 56,9 % lade sig över 

straffnivån och 16,7 % lade sig under (se figur 5). Det vanligaste angivna alternativet 

bland deltagarna var “Böter över 4000 kr” (24,1 % totalt). Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

 

Figur 5. Fördelningen av svar på fråga 17a för yrkesförare och trafikskoleelever 

 

Figur 5. De markerade staplarna representerar den påföljd som tillämpades i det fall 

som inspirerade fallbeskrivningen. Staplarna som benäms Missing representerar internt 

bortfall. 
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Påföljden för att köra bil med 1,08 promille (se bilaga A fråga 18a), vilket rubriceras 

som grovt rattfylleri, är en månads fängelse. Av deltagarna angav 13,0 % det 

svarsalternativ som överensstämde med detta medan 41,7 % lade sig under straffnivån 

och 32,4 % lade sig över (se figur 6). I detta fall fanns signifikanta skillnader mellan 

yrkesförare och trafikskoleelever χ² (5, n = 186) = 16,835 p = .005, Cramer’s V = .301 

(se figur 6). Det vanligaste angivna påföljden bland yrkesförare var “Fängelse mer än 2 

månader” (30,5 % inom gruppen) medan den vanligaste angivna påföljden för 

trafikskoleelever var “Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar” (19,0 % inom 

gruppen). Yrkesförare valde oftare fängelse medan trafikskoleelever oftare valde 

“Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar” och böter. 

 

 

Figur 6. Fördelningen av svar på fråga 18a för yrkesförare och trafikskoleelever 

 

Figur 6. De markerade staplarna representerar den påföljd som tillämpades i det fall 

som inspirerade fallbeskrivningen. Staplarna som benäms Missing representerar internt 

bortfall. 

 

För rattfylleri av normalgraden (se bilaga A fråga 17b) föreslog 81,5 % en eller flera 

ytterligare påföljder. Av deltagarna föreslog 27,3 % behandling, 48,1 % indraget 

körkort, 33,3 % installation av teknisk utrustning och 1,4 % en annan ytterligare påföljd. 
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Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. I det fall som inspirerade 

fallbeskrivningen återkallade Transportstyrelsen körkortet 12 månader. 

 

För grovt rattfylleri (se bilaga A fråga 18b) föreslog 93,5 % en eller flera ytterligare 

påföljder. Av deltagarna föreslog 39,8 % behandling, 71,8 % indraget körkort, 41,2 % 

installation av teknisk utrustning och 1,4 % en annan ytterligare påföljd. Det var fler 

yrkesförare som ansåg att körkortet bör återkallas χ² (1, n = 213) = 5.94, p = .015 phi = -

.178. I det fall som inspirerade fallbeskrivningen återkallade Transportstyrelsen 

körkortet 24 månader. 

 

Av yrkesförarna instämde 90,2 % i påståendet “Straffet för rattfylleri borde vara 

hårdare” (se bilaga A fråga 16). Samma siffra för trafikskoleeleverna var 89,9 %. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Chi-2 test for Goodness of fit visade 

att detta resultat inte skiljde sig signifikant från Trafiksäkerhetsenkäten (Trafikverket, 

2014), varken för yrkesförare, trafikskoleelever eller totalt.  

 

Deltagarna uppmanades att ta ställning till vilka anledningar som bidrar mest till att 

förare kör rattfulla (se bilaga A fråga 15). De vanligaste attributionerna deltagarna 

angav var: “Föraren underskattar alkoholens inverkan på körningen” (68,1 %), “Föraren 

tror att den har under 0,2 i promille” (53,7 %), “Föraren har ett missbruk och kan inte 

kontrollera sitt intag” (48,6 %) och “Risken att bli upptäckt är låg” (39,8 %). Det fanns 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Yrkesförarna kryssade oftare i “Risken att bli 

upptäckt är låg” χ² (1, n = 214) = 6.58, p = .010, phi = -.185. och “Föraren har ett 

missbruk och kan inte kontrollera sitt intag” χ² (1, n = 214) = 8.24, p = .004, phi = -.206. 

Fisher’s Exact test visade att  trafikskoleelever oftare kryssade i “Risken att någon 

annan blir skadad är liten” (p= .005) och “Risken för trafikolycka är liten” (p= .040). 

Det var även vanligare att trafikskoleelever kryssade i “Föraren underskattar alkoholens 

inverkan på körningen” χ² (1, n = 214) = 4.06, p = .044, phi = .149 och “Föraren tror 

den har under 0,2 i promille. χ² (1, n = 214) = 6.26, p = .012, phi = .181.  

 

Det fanns ett signifikant samband mellan “Straffen är inte avskräckande nog” (se bilaga 

A fråga 15) och påföljdsval för rattfylleri av normalgraden (se bilaga A fråga 17a) χ² (4, 

n = 189) = 26.878, p = .000, Cramer’s V = .377. De som kryssat i “Straffen är inte 

avskräckande nog” valde hårdare påföljd än dem som inte kryssat i det. Det fanns också 
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ett signifikant samband mellan “Föraren tror den har under 0,2 i promille” och val av 

påföljd i fråga 17a, χ² (6, n = 189) = 14.437, p = .025, Cramer’s V = .276. De som 

kryssade i detta alternativ satte oftare mildare påföljd än de som inte kryssat i detta 

alternativ. Det fanns ett signifikant samband mellan “Straffen är inte avskräckande nog” 

och påföljdsval gällande grovt rattfylleri (se bilaga A fråga 18a), χ² (4, n = 186) = 

11.978, p = .018, Cramer’s V = .254. För dem som kryssat i “Straffen är inte 

avskräckande nog” var “Fängelse mer än 2 månader” det överlägset vanligaste 

svarsalternativet. Det var också det vanligaste svarsalternativet för dem som inte kryssat 

i detta alternativ men dessa hade mer varierade svar och föreslog villkorlig dom med 

samhällstjänst och böter över 4000 kronor nästan lika ofta.  

 

I 14 av enkäterna förekom svar och kommentarer som berörde återfall i brott. Det 

förekom både förslag om hårdare påföljder vid återfall i trafikbrott och att brotten borde 

straffas endast vid upprepning. En del av deltagarna ansåg att bötesbelopp alltid bör 

anpassas till gärningspersonens ekonomi och sociala situation. Även kommentarer om 

vägförhållanden och trafiksituationens betydelse förekom. Stress och arbetssituation 

angavs i en del av svaren som förklaring till trafikbrott. 

Ålder och kön 

Discriminant function Analysis användes för att kontrollera eventuella samband mellan 

ålder och svaren på frågorna om höjt straff/totalförbud (se bilaga A fråga 6, 10, 11, 12 

och 16)  samt på fallbeskrivningarna (se bilaga A fråga 7a, 8a, 13a, 14a, 17a och 18a). 

Inte i något av fallen visade ålder ha något signifikant samband med vad deltagarna 

svarat. Dock kunde en svag trend anas att äldre deltagare valde hårdare påföljder i 

fallbeskrivningarna.  

  

Chi-2 tester gjordes för att testa eventuella samband mellan kön och svaren på frågorna 

om höjt straff/totalförbud (se bilaga A fråga 6, 10, 11, 12 och 16) samt 

fallbeskrivningarna (se bilaga A fråga 7a, 8a, 13a, 14a, 17a och 18a). Kvinnorna valde 

hårdare påföljder än männen i båda fallen av fortkörning, men denna skillnad var endast 

signifikant gällande den grövre fortkörningen (se bilaga A fråga 8a) χ² (4, n = 191) = 

11-074, p = .026, Cramer’s V = .241. Kvinnor instämde signifikant oftare än männen till 

påståendet “Straffet för fortkörning borde vara hårdare” χ² (1, n = 213) = 9,934, p = 

.002, phi = -.226.  
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För rattsurfing kombinerat med hastighetsöverträdelse samt dåligt avstånd till 

framförvarande fordon fanns det en signifikant skillnad mellan könen i val av påföljd. 

Männen satte ofta lägre påföljd än kvinnorna  χ² (4, n = 206) = 13.592, p = .009, 

Cramer’s V = .257. I samtliga frågor om totalförbud gällande rattsurfing (se bilaga A 

fråga 10, 11 och 12) fanns det en signifikant skillnad mellan könen där fler kvinnor 

instämde till påståendena. Den största signifikanta skillnaden rörde ”Det borde vara 

totalförbud överhuvudtaget att prata i mobiltelefonen under bilkörning”  χ² (1, n = 214) 

= 11.173, p = .001, phi = -.240. Den näst största skillnaden gällde påståendet  “Det 

borde vara totalförbud att under bilkörning knappa på mobiltelefonen” χ² (1, n = 210) = 

9.803, p = .002, phi = -.229. Fler kvinnor instämde till ”Det borde vara totalförbud att 

prata i handhållen mobiltelefon under körning men tillåtet med hands-free eller 

högtalarfunktion” χ² (1, n = 210) = 4.568, p = .033, phi = -.159. Inga könsskillnader 

hittades gällande rattfylleri. 

Diskussion 

Deltagarnas åsikter om straffnivåer för trafikbrott 

Studiens syfte var att undersöka vad yrkesförare och trafikskoleelever ansåg var 

lämpliga påföljder för fortkörning, rattsurfing och rattfylleri för att jämföra hur 

deltagarnas åsikter överensstämde med påföljderna som tillämpas för dessa trafikbrott 

idag. Resultatet visade att majoriteten av deltagarnas åsikter kring påföljder inte stämde 

överens med de påföljder som tillämpas. Det gick inte att utifrån resultatet avgöra om 

deltagarna var mildare eller hårdare i sina bedömningar över lag. Inom varje brottstyp 

valde deltagarna hårdare påföljder än vad som tillämpas i en av fallbeskrivningarna och 

mildare i den andra fallbeskrivningen. Resultatet visade att fortkörning straffades 

mildast av deltagarna medan rattfylleri straffades hårdast. Detta resultat är i linje med 

tidigare forskning (Knight et al., 2012; Nordfjærn et al., 2012).   

Fortkörning. 

När deltagarna bedömde fallbeskrivningarna för fortkörning dömde de som mest 

samstämmigt. Det vanligaste angivna svarsalternativet för fortkörningen på 7 km/h var 

“Inget straff, en varning räcker” och 70 % valde en påföljd mildare än det som 

tillämpas. För den grövre fortkörningen på 33 km/h straffade deltagarna hårdare men 

även här var någon av bötesalternativen överlägset vanligast. I detta fall valde 48,1 % av 

deltagarna hårdare påföljder än det som tillämpas idag. 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chi


EBBA LINDBLAD WITTBOLDT & JOSEFINE ANDERSSON 

34 
 

 

För den mildare fortkörningen föreslog 12 % en eller flera ytterligare påföljder och för 

den grövre föreslog 67,6 % av deltagarna en eller flera ytterligare påföljder. I båda 

fallen gjorde majoriteten av deltagarna samma bedömning som Transportstyrelsen. Alla 

ytterligare påföljder fanns representerade bland svaren. Idag används inte behandling 

som påföljd för fortkörning (Kriminalvården, u.å.a). Teknisk utrustning tillämpas inte 

som påföljd för fortkörning trots att system som ISA föreslagits för att stävja återfall i 

fortkörning (Van der Pas et al., 2014). Att behandling och installation av teknisk 

utrustning ändå förekom som svar visade på en önskan om att utveckla dessa som 

möjliga påföljder. Även tidigare forskning har visat att svenskar stödjer användande av 

alternativa påföljder (Jerre, 2014; Van Kesteren, 2009; Von Hofer, 2005; Wersäll, 

2003). 

 

Endast en av de fyra vanligaste attributionerna deltagarna gjorde för fortkörning var 

dispositionella medan tre var situationella (se tabell 1). Situationella attributioner syftar 

till faktorer utanför individen (Eysenck, 2009) som kan gälla vem som helst. I enkäten 

ombads deltagarna göra attributioner till varför andra begår trafikbrott. Eftersom 

fortkörning är vanligt förekommande (Trafikverket, 2013b) har sannolikt en betydande 

andel av deltagarna vid något tillfälle kört för fort. När deltagarna ombads att resonera 

kring andras trafikbrott var det möjligt att de relaterade till sig själva. Denna tendens är 

sannolikt mer märkbar för fortkörning än för de andra trafikbrotten eftersom det är 

vanligt förekommande. Detta kan förklara varför situationella attributioner var vanligast 

för fortkörning. Situationella attributioner lägger skulden för brottet på omständigheter i 

omgivningen. Att situationella attributioner används ofta vid fortkörning är i linje med 

tidigare forskning, exempelvis i studien av Knight et al. (2012) där ungdomarna ansåg 

att fortkörning är oundviktligt och sällan avsiktligt. En logisk följd av detta är att man 

inte kan bestraffa individer för fortkörning lika hårt som för andra trafikbrott. Detta 

resonemang överensstämmer med studiens resultat. 
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Tabell 1   

De fyra vanligaste attributionerna för fortkörning och typ av attribution 

Anledning/attribution Procent Typ av 

attribution 

Föraren vill komma fram fortare 80,1 Situationell 

Risken att bli upptäckt är låg 44,0 Situationell 

Föraren påverkas av att andra trafikanter kör över 

hastighetsbegränsningen 

38,9 Situationell 

Föraren tycker det är roligt att köra fort 38,0 Dispositionell 

Kommentar. Deltagarna kunde välja max tre av åtta attributioner (se bilaga A) 

 

Rattsurfing. 

Påföljdsvalen för rattsurfing var mer varierade än för de andra trafikbrotten, detta kan 

bero på att det i båda fallbeskrivningarna fanns flera aspekter att ta hänsyn till. I den 

fallbeskrivning som innehöll passagerare och punktering valde deltagarna hårdare 

påföljder än det som tillämpas idag. Det vanligaste svaret var “Böter 2000-2999 kr” och 

56,9 % valde ett hårdare påföljd än det som tillämpas idag. I den andra 

fallbeskrivningen som förutom rattsurfing även inkluderade två andra brott (se bilaga A 

fråga 14) valde 54,6 % av deltagarna en påföljd mildare än vad som tillämpas idag och 

det vanligaste svaret var “Böter 2000-2999 kr”. Påföljden för rattsurfing är 1500 kronor 

i penningböter oavsett allvarlighetsgrad och andra omständigheter. Endast när föraren 

gjort sig skyldig till flera brottsrubriceringar vid samma tillfälle kan bötesbeloppet bli 

högre.  

 

För båda fallen av rattsurfing föreslog cirka 37,0 % av deltagarna en eller flera 

ytterligare påföljder. I ett av fallen återkallade Transportstyrelsen körkortet, detta 

innebar att deltagarna inte var eniga med bedömningen i ett av de två fallen. Idag 

tillämpas inte behandling eller teknisk utrustning som påföljd för rattsurfing. 

 

För rattsurfing var två av de fyra vanligaste attributionerna dispositionella: “Föraren har 

svårt att låta bli att använda mobilen” och “Föraren upplever att det inte påverkar 
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körningen” (se tabell 2). Dispositionella attributioner är personliga egenskaper och 

attityder hos föraren (Eysenck, 2009). Detta kan tolkas som att deltagarna anser att 

föraren har ett visst eget ansvar till rattsurfing. Med tanke på att föraren kan beskyllas 

för orsakerna till handlingen kan man även logiskt sett straffa personen i högre grad än 

om brottet förklaras med orsaker som ligger utanför individen.  Detta resonemang är i 

linje med studiens resultat. 

 

Tabell 2   

De fyra vanligaste attributionerna för rattsurfing och typ av attribution 

Anledning/attribution Procent Typ av attribution 

Föraren har svårt att låta bli att använda mobilen 74,1 Dispositionell 

Föraren upplever att det inte påverkar körningen 62,5 Dispositionell 

Risken att bli upptäckt är låg 34,3 Situationell 

Straffen inte är avskräckande nog 31,5 Situationell 

Kommentar. Deltagarna kunde välja max tre av åtta attributioner (se bilaga A) 

 

Lagen som kriminaliserar rattsurfing i vissa fall är relativt ny och rattsurfing ses 

sannolikt som ett accepterat beteende hos vissa. Ny lagstiftning har potential att 

förändra allmänhetens attityder (Knutsson & Kühlhorn, 2005; Laapotti et al., 2003), 

detta håller sannolikt på att ske även för rattsurfing. De spridda resultaten i studien 

antyder att åsikterna kring rattsurfing fortfarande varierar mer än för andra trafikbrott. 

På det sätt som lagen från 2013 är formulerad finns inget totalförbud mot rattsurfing. 

Den diffusa lagformuleringen kan bidra till att deltagarna har skiftande attityder till 

rattsurfing. Studiens resultat tyder på att deltagarna gör skillnad mellan olika typer av 

rattsurfing. 

 

Forskning har visat att rattsurfing kan jämföras med rattfylleri vad gäller påverkan på 

körningen (Strayer et al., 2006). Rattsurfing har de senaste åren debatterats och 

kampanjer mot rattsurfing, exempelvis slutarattsurfa.se (Transportstyrelsen, u.å.b), har 

genomförts. Att sprida kunskap om lagar är en del av det brottspreventiva arbetet 

(Bondeson, 1979). Sannolikt har inte allmänheten tagit till sig denna kunskap fullt ut 

och rattsurfing förknippas inte med fara för liv på samma sätt som rattfylleri. I den 
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aktuella studien förekom svar som antydde att deltagarna inte uppfattat vilken aspekt i 

fallbeskrivningarna om rattsurfing som är olämplig och kan/bör bestraffas. Exempelvis 

svarade en deltagare “För punktering bör ej straff eller varning ges” på fråga 13a. Denna 

deltagare har sannolikt inte uppfattat att rattsurfing är farligt och olagligt i de fall där det 

påverkat körningen. Det var anmärkningsvärt att en av de vanligaste angivna 

attributionerna var ”Straffen är inte avskräckande nog”, när övriga resultat antyder att 

kunskapen kring lagen om rattsurfing är dålig. Antingen har de deltagare som känner till 

lagen om rattsurfing kryssat i detta alternativ eller så har deltagare kryssat i detta utan 

egentlig vetskap om lagen och dess påföljder. Tidigare forskning har visat att människor 

tenderar att uttrycka att påföljder är för milda utan egentlig kunskap om vart 

straffnivåerna ligger (Bondeson, 2005; Jerre & Tham, 2010). Utbildning i risker i 

trafiken kan ha viss effekt i att minska riskfyllda beteenden (Isler et al., 2011; Smith et 

al., 2014; Poulter & McKenna, 2010). Genom att utbilda yrkesförare och 

trafikskoleelever i riskerna kring rattsurfing skulle man kunna påverka dem till att vara 

mer positiva till och efterfölja lagen om rattsurfing.  

 

Skillnader mellan yrkesförare/trafikskoleelever, ålder och kön var tydligare vad gäller 

rattsurfing än för de andra trafikbrotten. I Trafiksäkerhetsenkäten (Trafiverket, 2014) 

angav yngre oftare att de använder mobiltelefon under körning och de ville mer sällan 

införa lagar mot det. Detta är i linje med den aktuella studiens resultat som visade att 

trafikskoleelever dömde rattsurfing mildare än yrkesförarna. Det är dock motsägande 

till resultatet att trafikskoleeleverna oftare än yrkesförarna ville förbjuda olika typer av 

rattsurfing. En möjlig förklaring till detta kan vara att yrkesförare använder 

kommunikationsutrustning i tjänsten och att totalförbud skulle hindra deras 

yrkesutövning.  

Rattfylleri. 

Rattfylleri var den typ av trafikbrott som straffades hårdast av deltagarna. I 

fallbeskrivningen där föraren hade en promillehalt på 0,27 var det vanligaste svaret 

(24,1 %) “Böter över 4000 kr” jämfört med domstolen som dömer ut dagsböter på totalt 

3000 kronor. Denna jämförelse är dock inte helt korrekt då dagsböter baseras på 

gärningspersonens inkomst, vilket deltagarna inte fick ta del av. Av deltagarna angav 

56,9 % en hårdare påföljd än vad som tillämpas. 

 



EBBA LINDBLAD WITTBOLDT & JOSEFINE ANDERSSON 

38 
 

Att köra bil med en promillehalt på 1,08, vilket rubriceras som grovt rattfylleri, 

bestraffas med en månads fängelse. Av deltagarna angav 13,0 % det svarsalternativ som 

överensstämde med den utdömda påföljden medan större delen av deltagarna (41,7 %) 

lade sig under straffnivån. En  misstanke väcktes dock att en del av deltagarna tagit fel 

på promillehalterna och tolkade 0,27 som större än 1,08. Misstanken väcktes eftersom 

det förekom deltagare som hade valt en hårdare påföljd för fallbeskrivningen med 0,27 

promille än för den med 1,08 promille. 

 

Deltagarna föreslog oftare ytterligare påföljder för rattfylleri än för de andra 

trafikbrotten. För rattfylleri av normalgraden föreslog 81,5 % av deltagarna en eller flera 

ytterligare påföljder och för grovt rattfylleri föreslog 93,5 % en eller flera ytterligare 

påföljder. Körkortsåterkallelse var det vanligaste svaret. Detta innebar att deltagarna 

instämde i Transportstyrelsens bedömning att återkalla körkortet i båda fallen. Även 

förslag på alkolås och behandling var vanliga. Både installation av teknisk utrustning 

och behandling var angivet betydligt oftare för rattfylleri än för de andra två 

trafikbrotten. Detta kan bero på att rattfylleri är det enda av de tre trafikbrotten i studien 

där installation av teknisk utrustning (alkolås) och behandling faktiskt tillämpas idag.  

 

För rattfylleri var tre av de fyra vanligaste attributionerna dispositionella: “Föraren 

underskattar alkoholens inverkan på körningen”, “Föraren tror att den har under 0,2 i 

promille” och “Föraren har ett missbruk och kan inte kontrollera sitt intag” (se tabell 3). 

Dessa tre attributioner refererar till faktorer som endast individen kan hållas ansvarig för 

(Eysenck, 2009). Detta innebär att rattfylleri är ett brott man kan bestraffa enskilda 

individer för. Resultatet att rattfylleri tillskrevs med fler dispositionella attributioner är i 

linje med tidigare forskning som säger att rattfylleri kan ses som ett avvikande beteende 

(Knight et al., 2012). Att rattfylleri ses som ett allvarligt trafikbrott kan vara en följd av 

de kampanjer och interventioner som har bedrivits de senaste åren (Trafikverket, u.å.). 

Det finns en möjlighet att samma attitydförändring kan ske för rattsurfing till följd av 

implementering av nya lagar och informationskampanjer (Atchley et al., 2012).  

 

 

 

 



YRKESFÖRARES OCH TRAFIKSKOLEELEVERS ÅSIKTER OM PÅFÖLJDER FÖR TRAFIKBROTT 

 

39 
 

Tabell 3   

De fyra vanligaste attributionerna för rattfylleri och typ av attribution 

Anledning/attribution Procent Typ av 

attribution 

Föraren underskattar alkoholens inverkan på körningen 68,1 Dispositionell 

Föraren tror att den har under 0,2 i promille 53,7 Dispositionell 

Föraren har ett missbruk och kan inte kontrollera sitt 

intag 

48,6 Dispositionell 

Risken att bli upptäckt är låg 39,8 Situationell 

Kommentar. Deltagarna kunde välja max tre av åtta attributioner (se bilaga A) 

Jämförelse med Trafiksäkerhetsenkäten  

Knappt hälften av deltagarna ansåg att påföljderna för fortkörning bör vara hårdare, 

detta resultat skiljde det sig inte från Trafiksäkerhetsenkäten (Trafikverket, 2014). 

Angående rattsurfing ansåg deltagarna att det är knappande på telefoner som bör vara 

förbjudet, snarare än att prata i telefon. Deltagarna skiljde sig från 

Trafiksäkerhetsenkäten (Trafikverket, 2014) i den fråga som kunde jämföras (om 

totalförbud överhuvudtaget). Denna skillnad kan bero på att frågan i den aktuella 

enkäten formulerats annorlunda för att särskilja den från de andra frågorna som hade 

liknande utformning. 

 

I linje med Trafiksäkerhetsenkäten (2014) instämde nästan alla deltagare till att 

rattfylleri bör straffas hårdare. Anledningen till att många anser att rattfylleri bör 

bestraffas hårdare, till skillnad från de andra brotten, kan vara att rattfylleri ses som ett 

avvikande beteende (Knight et al., 2012). Att instämma i påståendet om hårdare påföljd 

kan vara ett moraliskt ställningstagande. Att svara att straffet bör vara hårdare visar att 

deltagarna ville ta avstånd från handlingen (Jerre & Tham, 2010). Resultatet tydde på att 

deltagarna ofta tog ställning mot trafikbrott genom att önska hårdare påföljder. I enkäten 

nämndes inte vilka påföljder som tillämpas för de olika trafikbrotten idag. Detta kan 

förklara varför de straffnivåer som deltagarna föreslog inte alltid låg över de påföljder 

som tillämpas idag, trots att de instämde i påståendena att straffen bör vara hårdare. 

Även tidigare forskning visar att människor tenderar att underskatta de straffnivåer som 

tillämpas (Bondeson, 2005; Jerre & Tham, 2010). I den aktuella studien var denna 
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tendens särskilt tydlig för rattfylleri som sannolikt ses som det mest avvikande beteende 

som presenterades i enkäten. 

Yrkesförare/trafikskoleelever och påverkan av ålder och kön 

Yrkesförarna och trafikskoleeleverna skiljde sig signifikant åt i straffnivå i två av de sex 

fallbeskrivningarna; ett av rattsurfingfallen samt grovt rattfylleri. Yrkesförarna var 

generellt sett mer positiva till traditionella påföljder medan trafikskoleeleverna oftare 

förespråkade alternativa påföljder. Det fanns skillnader mellan grupperna även gällande 

vilka attributioner som gjordes. Yrkesförarna ansåg i högre utsträckning än 

trafikskoleeleverna att fortkörning och rattfylleri berodde på att föraren ansåg att risken 

att bli upptäckt var låg. Detta kan förklaras genom att yrkesförare blir mindre känslig 

för denna risk genom sin höga exponering i trafiken (Öz et al., 2010). För rattsurfing 

gjorde yrkesförarna situationella attributioner medan trafikskoleeleverna gjorde 

dispositionella attributioner oftare. Denna skillnad kan bero på en osäkerhet hos 

trafikskoleeleverna som gör det svårt för dem att tänka sig att det skulle vara möjligt att 

smsa/prata i telefon medan de kör, medan det är något som förekommer hos 

yrkesförarna eftersom de spenderar mycket tid i trafiken. Sannolikt fanns en tendens att 

relatera till sig själv när deltagarna resonerade kring orsakerna till varför andra begår 

trafikbrott. Denna tendens var sannolikt mer framträdande hos yrkesförarna eftersom de 

har mer erfarenhet och troligtvis begått fler trafikbrott (Rosenbloom & Shahar, 2007). 

Detta är en möjlig förklaring till skillnaderna i attributioner mellan grupperna.  

 

Yrkesförarna var i den aktuella studien i genomsnitt äldre än trafikskoleeleverna. Ålder 

har i tidigare forskning visat samband med straffande attityder och inställning till 

trafikbrott (Brown & Copeman, 1975; Trafikverket, 2014; Yagil, 1998a; Yagil, 1998b). 

Detta kunde även anas i den aktuella studien då äldre hade en tendens att straffa hårdare 

än yngre (detta var dock inget signifikant resultat). Andelen män var större bland 

yrkesförarna än bland trafikskoleeleverna. Tidigare forskning har visat att män har mer 

positiv inställning till hårda straff när typ av brott inte är specificerat (Applegate et al., 

2002). I Trafiksäkerhetsenkäten däremot ville kvinnor (Trafikverket, 2014) ha mer 

lagreglering i trafiken. Även i den aktuella studien var kvinnor mer positiva till 

lagreglering av trafik och hårdare påföljder. Exempelvis instämde kvinnor oftare än 

männen till att olika typer av rattsurfing borde vara totalförbjudet. Tidigare forskning 

har visat att unga och män begår de flesta trafikbrotten (Yagil, 1998a; Yagil, 1998b). 
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Detta kan vara en förklaring till varför både denna studie och tidigare forskning funnit 

att dessa grupper väljer mildare påföljder för trafikbrott. En möjlig förklaring till 

skillnader kan vara bakomliggande attityder hos män och unga som påverkar beteende i 

trafiken och åsikter om trafiklagstiftning. Attityder till lagar och straff skiljer sig 

sannolikt beroende på typ av brott. Attityder till trafikbrott påverkar sannolikheten att 

individer begår trafikbrott och åsikter om lämpliga straff. Det är möjligt att attityder till 

trafikbrott skiljer sig från andra typer av brott hos unga och hos män. Detta kan förklara 

varför kön och ålder påverkar på detta sätt och varför de inte påverkar på samma sätt 

som för andra typer av brott. 

 

I den aktuella studien hittades inga entydiga resultat gällande skillnader mellan 

yrkesförare och trafikskoleelever. Eftersom både ålder och könsfördelningen skiljer sig 

åt mellan grupperna finns en risk att dessa faktorer förklarar skillnaderna mellan 

grupperna mer än erfarenhet som yrkesförare respektive trafikskoleelev. Orsaker till 

eventuella skillnader mellan grupperna ligger utanför syftet för denna studie.  

Metoddiskussion 

Forskningsfrågornas karaktär begränsade möjligheten att använda en experimentell 

studiedesign. Eftersom studien utformades som ett icke-experiment hade den begränsad 

möjlighet att dra slutsatser om kausalitet mellan variabler (Borg & Westerlund, 2012). 

De samvariationer som framkom kan ha orsakats av bakomliggande faktorer. Detta 

problem är vanligt förekommande inom denna typ av forskning (Borg & Westerlund, 

2012). 

 

Deltagarna i studien förvärvades genom ett bekvämlighetsurval (Davies & Hughes, 

2014). Vilka deltagare som kom att ingå i studien påverkades av flera olika faktorer (se 

avsnitt Reliabilitet och validitet). Detta begränsar studiens generaliserbarhet. Trots 

begränsningarna med bekvämlighetsurval används denna metod ofta inom forskning 

och kan betraktas som lämplig så länge författarna är medvetna om begränsningarna 

metoden medför (Davies & Hughes, 2014; Fitzgerald & Fitzgerald, 2014).  

 

Studien hade låg svarsfrekvens. Däremot deltog ett stort antal företag med olika typer av 

förare och trafikskoleelever i studien, dessa representerade flera orter längs södra 

Norrlandskusten. Variationen vägde till viss del upp bristerna i urvalet. På den nivå som 
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studien genomfördes anses inte urvalsmetoden och storleken på gruppen vara en 

begränsning. Enligt Pallant (2013) kan en urvalsgrupp på 100 deltagare eller mer anses 

stor och med bra möjligheter att ge statistisk styrka.  

 

Valet av fallbeskrivningar komplicerades då en samlad påföljd ofta döms ut för flera 

brott i samma dom (SOU 2008:85; Sveriges domstolar, 2016). Detta var problematiskt 

särskilt vad gäller rattsurfing eftersom få domar fanns att tillgå och de som fanns 

berörde flera brott i samma dom. Fallbeskrivningen och de påföljder deltagarna föreslog 

för en av rattsurfingfallen inkluderade alltså även två andra trafikbrott. 

 

Vid allvarligare brott tar domstolen hänsyn till fler faktorer än brottets art. Dessa kan 

vara förmildrande omständigheter, ålder och tidigare brottslighet. I enkäten har 

förenklingar gjorts för att göra jämförelser mellan typer av brott och straffnivåer 

möjliga. Detta gällde särskilt för rattfylleri där dagsböter räknades om till en 

totalsumma. En aspekt som inte har analyserats är mängden information som 

presenterades i fallen och hur detta kan ha påverkat straffnivåerna. Detta kan innebära 

en brist i studien eftersom forskning har visat att ju mer detaljerad information 

deltagarna har, desto lägre straff föreslår de (Bondeson, 2003; Jerre & Tham, 2010). 

 

Kvantitativ metod och användandet av enkäter som datainsamlingsmetod har 

begränsningen att det inte går att ställa uppföljningsfrågor vid oklarheter (Davies & 

Hughes, 2014). I denna studie medförde det att deltagarnas svar inte alltid var möjliga 

att tolka. Exempelvis när deltagare i fallbeskrivningarna för rattfylleri kryssat i flera 

svarsalternativ var det oklart om deltagarna menade “och” eller “eller”. Detta kan vara 

en felkälla i resultatet då det var möjligt att hårdare straff med olika typer av 

kombinationer av påföljder var överrepresenterade bland svaren som kodades som 

internt bortfall. 

 

I enkäten presenterades tio färdiga svarsalternativ till påföljder men det finns fler typer 

av påföljder än de som presenterades. Vilka typer av påföljder som uppfattas som 

hårdare eller mildare av urvalsgruppen var inte självklart när enkäten konstruerades, 

detta försvårade rangordningen av påföljderna. Svaren som inkom påverkades sannolikt 

av vilka svarsalternativ som fanns tillgängliga att kryssa i för deltagarna. Med hänsyn 

till typen av forskningsfråga hade det varit önskvärt att använda öppna svarsalternativ 
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(Davies & Hughes, 2014). Det visade sig dock i pilotstudien att denna typ av svar 

uppfattades som betungande och tidskrävande av deltagarna. Dessutom specificerade 

deltagarna i pilotstudien ofta inte storlek på påföljden (exempelvis i kronor eller tid). 

Om öppna svarsalternativ hade använts så hade kodningen och analysen av datan 

försvårats. Detta var ytterligare en anledning till varför slutna svarsalternativ användes. 

 

I den aktuella studien användes attributionsteorin för att förklara de straffnivåer 

deltagarna föreslog för de olika trafikbrotten. I tidigare forskning har man undersökt 

attributioner för kriminalitet i stort, man har inte undersökt olika typer av brott i samma 

studie och urvalsgrupp (Cullen et al., 1985; Maruna & King, 2009; Sims, 2003). I den 

aktuella studien tillfrågades deltagarna om vilka attributioner de gör för tre olika typer 

av trafikbrott. Om en och samma individ kan göra attributioner för olika trafikbrott har 

till författarnas kännedom inte undersökts tidigare. Resultaten i den aktuella studien 

antyder att skillnader i attributioner inte endast finns mellan olika individer, utan även 

inom samma individ mellan olika typer av brott (i detta fall trafikbrott).  

Framtida forskning 

Trafiklagar måste anses legitima för att efterlevas (Brown & Copeman, 1975; Hertogh, 

2015; Iversen, & Rundmo, 2004). För att optimera trafiklagar och på så sätt bidra till 

säkrare trafik behövs mer kunskap om hur förare ställer sig till påföljder för trafikbrott. 

Framtida forskning kan undersöka samma grupper (yrkesförare och trafikskoleelever) i 

andra geografiska områden för att upptäcka eventuella lokala skillnader. Även andra 

typer av grupper som har särskilda relationer till trafiken skulle kunna undersökas. 

Dessa grupper kan till exempel vara poliser, vägarbetare eller personer som dömts för 

eller på annat sätt påverkats av trafikbrott. En kvalitativ studie kring människors 

inställning till påföljder för trafikbrott skulle bidra till en djupare förståelse hur 

underliggande värderingar och attributioner påverkar straffande attityder (Davies & 

Hughes, 2014). 

 

Tidigare forskning har undersökt attityder till påföljder för brottslighet i stort. Det kan 

vara av intresse att jämföra åsikter om trafikbrott med andra typer av brott. Framtida 

studier kan även fördjupa sig mer i de olika trafikbrotten. Den aktuella studien tar upp 

flera aspekter kring trafikbrott och straff. Eventuella samband som ligger bortom syftet 

för denna studie skulle kunna undersökas närmare i framtida studier.  
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Slutsats 

De flesta av deltagarnas åsikter kring påföljder stämde inte överens med de påföljder 

som tillämpas för de beskrivna trafikbrotten. Det fanns inget samband mellan typ av 

trafikbrott och huruvida deltagarnas åsikter överensstämde med de påföljder som 

tillämpas idag. Inom varje brottstyp valde deltagarna en hårdare påföljd än vad som 

tillämpas i en av fallbeskrivningarna och mildare i den andra fallbeskrivningen.  

 

Majoriteten av deltagarna angav att både fortkörning och rattfylleri bör bestraffas 

hårdare än vad det gör. Gällande rattsurfing var både yrkesförare och trafikskoleelever 

eniga om att knappa på mobiltelefon och att prata i handhållen mobiltelefon borde vara 

totalförbjudet. De var dock tveksamma till att totalförbjuda att prata i mobiltelefon 

under körning. Resultaten visade även att deltagarna i vissa fall var positiva till 

alternativa påföljder, så som behandling, återkallande av körkort och installation av 

teknisk utrustning.  

 

Studien påvisade signifikanta skillnader mellan yrkesförare och trafikskoleelever, 

mellan könen, samt vissa trendskillnader sett till ålder. Det fanns även skillnader mellan 

grupperna sett till vilka attributioner de gjorde för de olika trafikbrotten. Fortkörning var 

det brott som straffades mildast och rattfylleri hårdast. Detta visade att deltagarna gjorde 

skillnad mellan olika typer av trafikbrott. Analyser visade att attributionsteorin kan 

hjälpa till att förklara sambandet mellan människors tankar kring orsaker till trafikbrott 

och vad de anser är lämpliga påföljder. Jämförelser visade på en samvariation mellan 

straffnivå och vilka attributioner som förekom då deltagarna oftare tillskrev 

dispositionella attribut för de handlingar som straffades hårdare. Detta är i linje med vad 

tidigare studier kring attributionsteorin visat.  

 

Studiens mångtydiga resultat och skillnader mellan olika grupper visar att “förare” inte 

är en homogen grupp, exempelvis finns skillnader mellan kön, ålder och typ av förare. 

Denna studie och tidigare forskning har visat att det finns skillnader mellan attityder till 

påföljder för trafikbrott jämfört med andra brott. Resultatet tyder även på att det 

brottsförebyggande arbetet för trafikbrott kräver olika åtgärder beroende på typ av 

trafikbrott. Mer kunskap om vad folk tycker om dagens straffnivåer skulle kunna bidra 

till bättre trafiklagar och effektivare implementering. Detta kan i förlängningen leda till 
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ökad efterlevnad av trafiklagar och trafiksäkerhet. Den aktuella studien har bidragit med 

att öppna upp för vidare forskning på området. 
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Bilaga A 

Enkät: Trafikbrott och straff 

1. Kön: 

o Man 

o Kvinna 

o Identifierar mig varken som man eller kvinna 

2. Ålder: _____ 

3. Har du körkort? (Enkäten riktar sig till dig som minst håller på att ta B-körkort) 

o Nej, men jag håller på att ta B-körkort (körkort för personbil) 

o Ja, B-körkort 

o Ja, B-körkort men håller på att ta ytterligare behörighet 

o Ja, både B-körkort och ytterligare behörighet 

o Övrigt: _________________________________________ 

 

4. Är du eller har du arbetat som yrkesförare? 

o Nej 

o Ja, taxichaufför 

o Ja, busschaufför 

o Ja, lastbilschaufför 

o Övrigt:_________________________________________ 

Fortkörning (del 2 av 4) 

5. Vilka anledningar tror du bidrar mest till att folk kör för fort? Välj MAX tre alternativ. 

o Risken att någon annan blir skadad är liten 

o Risken för trafikolycka är liten 

o Risken att bli upptäckt är låg 

o Straffen är inte avskräckande nog 

o Föraren har negativ attityd till lag och ordning 

o Föraren påverkas av att andra trafikanter kör över hastighetsbegränsningen 

o Föraren vill komma fram fortare 

o Föraren tycker det är roligt att köra fort 

o Övrigt: _________________________________________ 

 

6. "Straffet för fortkörning borde vara hårdare” 
I vilken grad instämmer du i ovanstå påstående? Du behöver inte känna till de aktuella straffskalorna för 
brottet för att svara. 
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Fallbeskrivning 1 

7a. En person kör 97 km/h på en landsväg där den högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h. 

Tycker du handlingen ska bestraffas och i så fall hur? 

o Inget straff, en varning räcker 

o Böter under 1000 kr 

o Böter 1000-1999 kr 

o Böter 2000-2999 kr 

o Böter 3000-4000 kr 

o Böter över 4000 kr 

o Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar 

o Fängelse 1 månad 

o Fängelse 2 månader 

o Fängelse mer än 2 månader 

o Övrigt:_________________________________________ 

 

7b. Bör föraren få ytterligare restriktioner/påföljder? 

o Nej 

o Ja, gå ett behandlingsprogram 

o Ja, få körkortet indraget 

o Ja, installation av alkolås eller hastighetsreducerande utrustning i fordonet 

o Övrigt:_________________________________________ 

Fallbeskrivning 2 

8a. En person kör 83 km/h inom tättbebyggt område där den tillåtna hastigheten är 50 

km/h. Tycker du handlingen ska bestraffas och i så fall hur? 

o Inget straff, en varning räcker 

o Böter under 1000 kr 

o Böter 1000-1999 kr 

o Böter 2000-2999 kr 

o Böter 3000-4000 kr 

o Böter över 4000 kr 

o Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar 

o Fängelse 1 månad 

o Fängelse 2 månader 

o Fängelse mer än 2 månader 

o Övrigt:_________________________________________ 
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8b. Bör föraren få ytterligare restriktioner/påföljder? 

o Nej 

o Ja, gå ett behandlingsprogram 

o Ja, få körkortet indraget 

o Ja, installation av alkolås eller hastighetsreducerande utrustning i fordonet 

o Övrigt:_________________________________________ 

Rattsurfing (del 3 av 4) 

Rattsurfing kallas det när man använder till exempel mobiltelefon under körning (för att 

exempelvis sms:a eller kolla sociala medier). Det är olagligt att använda sig av 

kommunikationsutrustning på ett sätt som gör föraren ouppmärksam och farlig i trafiken. Det 

finns alltså inget totalförbud mot användning av kommunikationsutrustning under körning idag. 

 

9. Vilka anledningar tror du bidrar mest till att folk rattsurfar? Välj MAX tre alternativ. 

o Risken att någon annan blir skadad är liten 

o Risken för trafikolycka är liten 

o Risken att bli upptäckt är låg 

o Straffen är inte avskräckande nog 

o Föraren har negativ attityd till lag och ordning 

o Föraren upplever att det inte påverkar körningen 

o Föraren har svårt att låta bli att använda mobilen 

o Föraren vet inte att det kan vara olagligt 

o Övrigt:_________________________________________ 

 

10. “Det borde vara totalförbud att under bilkörning knappa på mobiltelefonen" 

I vilken grad instämmer du i ovanstående påstående? 

 

 

11. "Det borde vara totalförbud att prata i handhållen mobiltelefon under körning men 

tillåtet med hands-free eller högtalarfunktion" 

I vilken grad instämmer du i ovanstående påstående? 
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12. "Det borde vara totalförbud att prata i mobiltelefonen överhuvudtaget under 

bilkörning" 

I vilken grad instämmer du i ovanstående påstående? 

 

Fallbeskrivning 1 

13a. En person kör bil i tättbebyggt område medan den pratar i telefon, sms:ar och fotar 

med mobilkameran. Till följd av detta kör föraren in i en trottoarkant och får punktering, 

med i bilen finns två passagerare. Tycker du handlingen ska bestraffas och i så fall hur? 

o Inget straff, en varning räcker 

o Böter under 1000 kr 

o Böter 1000-1999 kr 

o Böter 2000-2999 kr 

o Böter 3000-4000 kr 

o Böter över 4000 kr 

o Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar 

o Fängelse 1 månad 

o Fängelse 2 månader 

o Fängelse mer än 2 månader 

o Övrigt:_________________________________________ 

 

13b. Bör föraren få ytterligare restriktioner/påföljder? 

o Nej 

o Ja, gå ett behandlingsprogram 

o Ja, få körkortet indraget 

o Ja, installation av alkolås eller hastighetsreducerande utrustning i fordonet 

o Övrigt:_________________________________________ 
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Fallbeskrivning 2 

14a. En förare pratar i telefon och kör alldeles för nära bilen framför. Hastigheten 

uppmäts till 102 km/h där den högsta tillåtna hastigheten på vägen är 90 km/h. På grund 

av detta stoppas personen av polisen. Tycker du att handlingen ska bestraffas och i så 

fall hur? 

o Inget straff, en varning räcker 

o Böter under 1000 kr 

o Böter 1000-1999 kr 

o Böter 2000-2999 kr 

o Böter 3000-4000 kr 

o Böter över 4000 kr 

o Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar 

o Fängelse 1 månad 

o Fängelse 2 månader 

o Fängelse mer än 2 månader 

o Övrigt:_________________________________________ 

 

14b. Bör föraren få ytterligare restriktioner/påföljder? 

o Nej 

o Ja, gå ett behandlingsprogram 

o Ja, få körkortet indraget 

o Ja, installation av alkolås eller hastighetsreducerande utrustning i fordonet 

o Övrigt:_________________________________________ 

Rattfylleri (del 4 av 4) 

Rattfylleri innebär att en person kör med minst 0,2 promille alkohol* i blodet eller är så påverkad att 

personen inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Grovt rattfylleri rubriceras det som när en 

person har minst 1,0 promille, är avsevärt påverkad av alkohol eller kör på ett sådant sätt att det innebär 

påtaglig fara för trafiksäkerheten. 

 

*Rattfylleri inkluderar även narkotika och vissa andra medel. I denna studie tar vi enbart upp alkohol. 

 

0,2 promille: Du är avspänd, glad och din självkritik minskar. Precision och 

reaktionshastighet börjar försämras. 

0,5 promille: Hämningarna minskar. Omdömet samt förmågan att ta in information 

försämras.Långsammare reflexer. 

0,8 promille: Överdrivna rörelser och sämre koordination. Sämre synförmåga. Överdriven 

självsäkerhet. 

1,0 promille:  Sluddrigt tal. Svårt att kontrollera muskler och känslor. 

2,0 promille:  Du har svårt att gå upprätt. Dubbelseende och känsloutbrott. 
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15. Vilka anledningar tror du bidrar mest till att folk kör onyktra? Välj MAX tre alternativ. 

o Risken att någon annan blir skadad är liten 

o Risken för trafikolycka är liten 

o Risken att bli upptäckt är låg 

o Straffen är inte avskräckande nog 

o Föraren har negativ attityd till lag och ordning 

o Föraren tror att den har under 0,2 i promille 

o Föraren har ett missbruk och kan inte kontrollera sitt intag 

o Föraren underskattar alkoholens inverkan på körningen 

o Övrigt:_________________________________________ 

 

16. "Straffet för rattfylleri borde vara hårdare” 

I vilken grad instämmer du i ovanstå påstående? Du behöver inte känna till de aktuella straffskalorna för 

brottet för att svara. 

 

Fallbeskrivning 1 

17a. En förare stannas av polisen när den kör bil inom tättbebyggt område. Personen 

visar sig ha en promillehalt på 0,27. Tycker du handlingen ska bestraffas och i så fall 

hur? 

o Inget straff, en varning räcker 

o Böter under 1000 kr 

o Böter 1000-1999 kr 

o Böter 2000-2999 kr 

o Böter 3000-4000 kr 

o Böter över 4000 kr 

o Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar 

o Fängelse 1 månad 

o Fängelse 2 månader 

o Fängelse mer än 2 månader 

o Övrigt:_________________________________________ 
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17b. Bör föraren få ytterligare restriktioner/påföljder? 

o Nej 

o Ja, gå ett behandlingsprogram 

o Ja, få körkortet indraget 

o Ja, installation av alkolås eller hastighetsreducerande utrustning i fordonet 

o Övrigt:_________________________________________ 

Fallbeskrivning 2 

18a. En person med en promillehalt på 1,08 kör bil inne i centrum. Efter cirka två 

kilometer väjer föraren upp på en trottoarkant och fastnar, inga personer kommer till 

skada. Tycker du handlingen ska bestraffas och i så fall hur? 

o Inget straff, en varning räcker 

o Böter under 1000 kr 

o Böter 1000-1999 kr 

o Böter 2000-2999 kr 

o Böter 3000-4000 kr 

o Böter över 4000 kr 

o Villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar 

o Fängelse 1 månad 

o Fängelse 2 månader 

o Fängelse mer än 2 månader 

o Övrigt:_________________________________________ 

 

18b. Bör föraren få ytterligare restriktioner/påföljder? 

o Nej 

o Ja, gå ett behandlingsprogram 

o Ja, få körkortet indraget 

o Ja, installation av alkolås eller hastighetsreducerande utrustning i fordonet 

o Övrigt:_________________________________________ 

Till sist... 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Om inte, tackar vi så mycket för ditt deltagande! 
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Bilaga B 

 

Enkät: Trafikbrott och straff 

 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Sundsvall som skriver ett 
examensarbete om inställningar till straff för trafikbrott bland trafikskoleelever 
och yrkesförare. Resultaten från enkäten kommer att jämföras med de straff 
som faktiskt döms ut i svenska domstolar. Vi skulle bli jätteglada om du vill 
hjälpa oss genom att fylla i vår enkät. Enkäten riktar sig till dig som minst håller 
på att ta B-körkort.  
 

Enkäten tar 8-10 minuter att fylla i och består av 18 korta frågor fördelade på 
fyra avsnitt. Om du ej vill besvara en fråga, lämna den blank och gå vidare till 
nästa. Lämna sedan den ifyllda enkäten i blåa lådan. 
 

Enkäten finns även som webbenkät på länken: 

http://goo.gl/forms/tPqnTAA9en 

 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att inte lämna in din enkät. Alla svar 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående kommer få tillgång till 
information om vad just du har svarat. De inkomna svaren kommer endast användas 
för examensarbetet. En inlämnad enkät tolkas som samtycke till deltagande i studien. 
Vi kommer inte kunna återfinna enskilda enkäter, då vi studenter inte kommer veta vem 
det är som fyllt i enkäten. Detta gör att en inlämnad enkät inte kan tas tillbaka. Om du 
vill få tillgång till resultatet av studien, kontakta din trafikskola eller oss studenter via 
kontaktuppgifterna nedan. 
 
Om enkäten väcker några frågor eller tankar finns bra information på dessa hemsidor: 
https://www.transportstyrelsen.se  www.trafikverket.se 
https://polisen.se   http://rtp.se 
https://alkoholhjalpen.se  http://www.brottsofferjouren.se/ 
 

Tack på förhand! 
 

Ebba Lindblad Wittboldt  Josefine Andersson  

ebli1200@student.miun.se   joan1308@student.miun.se  
 

Handledare: Mattias Åkerberg, mattias.akerberg@miun.se 

  

http://goo.gl/forms/tPqnTAA9en
http://rtp.se/
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Bilaga C 

Hej! 
 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Sundsvall som skriver ett 
examensarbete om inställningar till straff för trafikbrott bland trafikskoleelever 
och yrkesförare. Resultaten från enkäten kommer att jämföras med de straff 
som faktiskt döms ut i svenska domstolar. Vi skulle bli jätteglada om du vill 
hjälpa oss genom att fylla i vår enkät.  
 

Enkäten tar 8-10 minuter att fylla i och består av 18 korta frågor. Om du ej vill 
besvara en fråga, lämna den blank och gå vidare till nästa. När du fyllt i 
enkäten, lägg det i ett förslutet kuvert och lämna in det. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att inte lämna in din enkät. Alla svar behandlas 
konfidentiellt. De inkomna svaren kommer endast användas för examensarbetet. En inlämnad 
enkät tolkas som samtycke till deltagande i studien. En inlämnad enkät inte kan tas tillbaka. Om 
du vill få tillgång till resultatet av studien, kontakta din arbetsgivare/trafikskola eller oss studenter 
via kontaktuppgifterna nedan. 
 
Om enkäten väcker några frågor eller tankar finns bra information på dessa hemsidor: 
https://www.transportstyrelsen.se  www.trafikverket.se 
https://polisen.se   http://rtp.se 
https://alkoholhjalpen.se   http://www.brottsofferjouren.se/ 
 

Tack på förhand! 
 

Ebba Lindblad Wittboldt  Josefine Andersson 
ebli1200@student.miun.se   joan1308@student.miun.se  
 

Handledare: Mattias Åkerberg, mattias.akerberg@miun.se 
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Bilaga D 

Yrkesförares och trafikskoleelevers 
åsikter om påföljder för trafikbrott 

Tack för ert bidrag till vår studie! 

Här kommer en sammanfattning av resultaten samt studiens slutsats. Om ni vill ta del av 

uppsatsen i sin helhet kommer den finnas tillgänglig på http://www.diva-portal.org framöver. 

 

Med vänliga hälsningar  

Ebba Lindblad Wittboldt och Josefine Andersson 

 
 

Sammanfattning av studien 
 

Bakgrund: Det uttrycks ofta att påföljder för brott inte är tillräckligt hårda, däremot när 

människor själva har fått möjligheten att föreslå påföljder framkommer endast små skillnader 

mot vad som tillämpas idag. Personer med positiva attityder till trafiklagar begår mer sällan 

trafikbrott. Attributionsteorin har potential att förklara kopplingen mellan människors tankar 

kring brott och straffande. Fortkörning, rattsurfing och rattfylleri förknippas med 

trafikolyckor. Två grupper som är särskilt intressanta ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är 

yrkesförare och trafikskoleelever. 

 

Syfte: Att undersöka vad yrkesförare och trafikskoleelever ansåg var lämpliga påföljder för 

fortkörning, rattsurfing och rattfylleri för att jämföra hur deltagarnas åsikter överensstämde 

med påföljderna som tillämpas för dessa trafikbrott idag. 

 

Metod: En kvantitativ enkätstudie genomfördes hos 31 företag och trafikskolor längs södra 

Norrlandskusten. I enkäten presenterades fallbeskrivningar inspirerade av verkliga domar där 

deltagarna (n=216) fick föreslå påföljder. Frågor om åsikter till dagens straffnivåer och 

attributioner för trafikbrotten inkluderades. Resultaten jämfördes med de påföljder som 

tillämpas och även med Trafiksäkerhetsenkäten 2014. 

 

Resultat: Deltagarna angav att fortkörning och rattfylleri bör bestraffas hårdare. Deltagarna 

ansåg även att vissa aspekter av rattsurfing borde vara förbjudet. Majoriteten av deltagarnas 

val av påföljder överensstämde inte med det som tillämpas idag. Inom varje brottstyp valde 

deltagarna hårdare påföljder än vad som tillämpas i en av fallbeskrivningarna och mildare i 

den andra. 

 

Diskussion: Fortkörning straffades mildast medan rattfylleri straffades hårdast. De brott som 

straffades hårdast av deltagarna var också de som förklarades genom dispositionella 

attributioner. Studien påvisade skillnader mellan yrkesförare och trafikskoleelever, mellan 

könen, samt trendskillnader sett till ålder. 
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Fortkörning 
40,3 % av deltagarna instämde i att fortkörning borde bestraffas hårdare än vad det gör idag. När 

deltagarna själva fick föreslå straff för två olika fall av fortkörning blev resultatet som graferna nedan visar. De 

markerade staplarna visar det straff som domstolen dömde ut. 
 

En person kör 97 km/h på en landsväg där den högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h. 

 
En person kör 83 km/h inom tättbebyggt område där den tillåtna hastigheten är 50 km/h. 

 
De vanligaste anledningarna deltagarna angav till varför folk kör för fort var: 

1. Föraren vill komma fram fortare 

2. Risken att bli upptäckt är låg 

3. Föraren påverkas av att andra trafikanter kör över hastighetsbegränsningen 

4. Föraren tycker att det är roligt att köra fort 
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Rattsurfing 
Rattsurfing kallas det när man använder till exempel mobiltelefon under körning. Detta är olagligt när det gör 

föraren ouppmärksam och farlig i trafiken. Deltagarna fick ta ställning till tre olika påståenden om förbud för 

rattsurfing. Deltagarna ansåg att knappa på mobiltelefon och att prata i handhållen mobiltelefon borde 

vara totalförbjudet. De var dock tveksamma till att totalförbjuda att prata i mobiltelefon överhuvudtaget under 

bilkörning. 
 
När deltagarna fick föreslå straff för två olika fall av rattsurfing blev resultatet som graferna nedan visar. De 

markerade staplarna visar det straff som domstolen dömde ut. 
 

En person kör bil i tättbebyggt område medan den pratar i telefon, sms:ar och fotar med 

mobilkameran. Till följd av detta kör föraren in i en trottoarkant och får punktering, med i bilen 

finns två passagerare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YRKESFÖRARES OCH TRAFIKSKOLEELEVERS ÅSIKTER OM PÅFÖLJDER FÖR TRAFIKBROTT 

 

67 
 

En förare pratar i telefon och kör alldeles för nära bilen framför. Hastigheten uppmäts till 102 

km/h där den högsta tillåtna hastigheten på vägen är 90 km/h. På grund av detta stoppas personen 

av polisen.  
 

 
 
De vanligaste anledningarna deltagarna angav till rattsurfing var: 

1. Föraren har svårt att låta bli att använda mobilen 

2. Föraren upplever att det inte påverkar körningen 

3. Risken att bli upptäckt är låg 

4. Straffen inte är avskräckande nog 
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Rattfylleri 
90,2 % av deltagarna instämde i att fortkörning borde bestraffas hårdare än vad det gör idag. När 

deltagarna själva fick föreslå straff för två olika fall av rattfylleri blev resultatet som graferna nedan visar. De 

markerade staplarna visar det straff som domstolen dömde ut. 
 

En förare stannas av polisen när den kör bil inom tättbebyggt område. Personen visar sig ha en 

promillehalt på 0,27.  

 
En person med en promillehalt på 1,08 kör bil inne i centrum. Efter cirka två kilometer väjer 

föraren upp på en trottoarkant och fastnar, inga personer kommer till skada.  

 
De vanligaste anledningarna deltagarna angav till varför folk kör för fort var: 

1. Föraren underskattar alkoholens inverkan på körningen 

2. Föraren tror att den har under 0,2 i promille 

3. Föraren har ett missbruk och kan inte kontrollera sitt intag 

4. Risken att bli upptäckt är låg 
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Studiens slutsats 
De flesta av deltagarnas åsikter kring påföljder stämde inte överens med de påföljder 

som tillämpas för de beskrivna trafikbrotten. Det fanns inget samband mellan typ av 

trafikbrott och huruvida deltagarnas åsikter överensstämde med vad som tillämpas idag. 

Inom varje brottstyp valde deltagarna en hårdare påföljd än vad som tillämpas i en av 

fallbeskrivningarna och mildare i den andra fallbeskrivningen.  

 

Majoriteten av deltagarna angav att både fortkörning och rattfylleri bör bestraffas 

hårdare än vad det gör. Gällande rattsurfing var både yrkesförare och trafikskoleelever 

eniga om att knappa på mobiltelefon och att prata i handhållen mobiltelefon borde vara 

totalförbjudet. De var dock tveksamma till att totalförbjuda att prata i mobiltelefon 

överhuvudtaget under körning. Resultaten visade även att deltagarna i vissa fall var 

positiva till alternativa påföljder, så som behandling, återkallande av körkort och 

installation av teknisk utrustning.  

 

Studien påvisade signifikanta skillnader mellan yrkesförare och trafikskoleelever, 

mellan könen, samt vissa trendskillnader sett till ålder. Det fanns även skillnader mellan 

grupperna sett till vilka attributioner de gjorde för de olika trafikbrotten. Fortkörning var 

det brott som straffades mildast och rattfylleri hårdast. Detta visade att deltagarna gjorde 

skillnad mellan olika typer av trafikbrott. Analyser visade att attributionsteorin kan 

hjälpa till att förklara sambandet mellan människors tankar kring orsaker till trafikbrott 

och vad de anser är lämpliga påföljder. Jämförelser visade på en samvariation mellan 

straffnivå och vilka attributioner som förekom då deltagarna oftare tillskrev 

dispositionella attribut för de handlingar som straffades hårdare. Detta är i linje med vad 

tidigare studier kring attributionsteorin visat.  

 

Studiens mångtydiga resultat och skillnader mellan olika grupper visar att “förare” inte 

är en homogen grupp. Resultatet i studien tyder även på att det brottsförebyggande 

arbetet för trafikbrott kräver olika åtgärder beroende på typ av trafikbrott. Mer kunskap 

om vad folk tycker om dagens straffnivåer skulle kunna bidra till bättre trafiklagar och 

effektivare implementering. Detta kan i förlängningen leda till ökad efterlevnad av 

trafiklagar och trafiksäkerhet. Den aktuella studien har bidragit med att öppna upp för 

vidare forskning på området. 

 


