
2008:07 

R E S E A R C H  R E P O R T

Yrkesförare i trafikmiljön
Förståelse och efterlevnad av trafikregler

 Anita Gärling

Luleå tekniska universitet

Research report
Institutionen för Arbetsvetenskap

Avdelningen för Teknisk Psykologi

2008:07  - ISSN: 1402-1528 - ISRN: LTU-FR--08/07--SE



 



SAMMANFATTNING 
 

Trafikens kostnader, endast räknat i termer av trafikolyckor, är stora. Enskilda som skadas, 
eller dödas i trafiken måste hantera smärta och lidande, lönebortfall och kanske försäkrings- och 
reparationskostnader. För samhället i stort handlar det om stora kostnader främst förenat med 
produktionsbortfall och egendomsskador. En bättre förståelse av vad som orsakar olyckor är därför, 
för alla, av största vikt. Trafikmiljön kan karakteriseras som ett tekniskt system i vilket användare 
samverkar i en specifik miljö för att uppnå givna systemmål; att användare enkelt, snabbt och säkert 
skall kunna förflytta sig från en punkt till en annan. För att uppnå dessa systemmål erfordras bl. a att 
systemet ifråga är lätt att använda, lätt att förstå/lära sig, funktionsdugligt och att dess regler 
efterlevs. När det gäller säkerhet har hastigheten visat sig ha en avgörande betydelse för incidenter 
och olyckor Syftet med föreliggande studie är att undersöka yrkesförares förståelse av 
trafiksystemet och då specifikt regeln om väjningsplikt mot fotgängare på obevakat övergångsställe 
samt upplevelse och inställning till högsta tillåtna hastigheter. I denna enkätstudie deltog 196 (25 
kvinnor och 171 män) yrkesförare från 25 olika transportbolag lokaliserade till 5 olika orter i 
Norrbottens län. De huvudsakliga resultaten visade att yrkesförarnas förståelse av regeln om 
väjningsplikt mot fotgängare vid övergångsställe var tämligen bristfällig men att de hade stor tilltro 
till sin egen förståelse av, och förmåga att hantera trafiksystemet. Vidare, att yrkesförarna överlag 
ansåg att tydligheten vad gällde gällande högsta tillåtna hastigheter var tämligen god och att deras 
allmänna inställning var att efterleva givna högsta tillåtna hastigheter men att de samtidigt, både i 
tätort och på landsväg, i stor omfattning överskred högsta tillåtna hastigheter. 
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INLEDNING 
 

Trafikens kostnader, endast räknat i termer av trafikolyckor, är stora. Enskilda som skadas, 
eller dödas i trafiken måste hantera smärta och lidande, lönebortfall och kanske försäkrings- och 
reparationskostnader. För samhället i stort handlar det om stora kostnader främst förenat med 
produktionsbortfall och egendomsskador. En bättre förståelse av vad som orsakar olyckor är därför, 
för alla, av största vikt men trots omfattande tidigare forskning med syfte att söka klarlägga och 
minska antalet trafikolyckor minskar inte dessa i önskad omfattning. Många är de orsaker till 
incidenter och olyckor i trafikmiljön som har studerats, och till viss del klarlagts, som exempelvis 
kön, ålder, alkohol, fordonstyp, hastighet, väderförhållanden, kollisionssätt, informationsgivning, 
utbildning, etc. (Chang & Mannering, 1999).  

Trafikmiljön kan karakteriseras som ett människa-maskin system, eller ett tekniskt system, i 
vilket användare samverkar i en specifik miljö för att uppnå givna systemmål (Danielsson, 2001). I 
trafikmiljön utgörs systemmålen av att användare enkelt, snabbt och säkert skall kunna förflytta sig 
från en punkt till en annan utan att orsaka andra användare eller egendom skada. För att uppnå dessa 
systemmål erfordras bl. a att systemet ifråga är lätt att använda, lätt att förstå/lära sig och 
funktionsdugligt (Rubin, 1994). Lättanvändbart kan ett system sägas vara om graden av 
felanvändning i systemet är lågt, lätt att förstå/lära sig om det är förutsägbart, transparent, bekant, 
konsistent, generaliserbart och anpassat efter människans kognitiva förmågor och begränsningar 
och funktionsdugligt om användaren utan allt för stora kostnader, i termer av arbete, tid, ekonomi 
och/eller lidande, kan nå sina enskilda mål i interaktionen med systemet. Tillgänglig olycksstatistik 
antyder dock att dagens trafiksystem inte är lättanvändbart (hög grad av felanvändning), lätt att 
förstå/lära sig (bl. a låg grad av konsistens och generaliserbarhet) eller optimalt funktionsdugligt 
(SIKA, 2007). Tidigare studier (Gärling, 2003) har bl. a visat att systemmålen i trafikmiljön 
definierade som att enkelt, snabbt och säkert kunna förflytta sig inte kunde uppfyllas vad gällde 
gång- och cykelmiljöer. Den vanlige användarens (fotgängare, cyklist och bilist) och expertens 
(trafikingenjörer/-planerare) förståelse av gällande systemregler var låg. Hur förhåller det sig då vad 
gäller felanvändning, och förståelse, av trafiksystemet bland yrkesförare? Bl. a Chang & Mannering 
(1999) har visat att olyckor i vilka tunga fordon är inblandade i större omfattning svårare skador på 
personer såväl som på egendom. Till detta kommer även att inom vissa delar av yrkestrafiken, buss 
och taxi, ansvarar enskilda förare för mångas individuella säkerhet.  

Hastighetens avgörande betydelse för incidenter och olyckor är idag väl känd (SIKA, 2007). 
Olika metoder har också implementerats i syfte att begränsa hastigheten som exempelvis farthinder, 
rondeller, utplacering av blomlådor/cementblock, mitträcken, etc. Andra hastighetsbegränsande 
åtgärder har också införts som exempelvis kameraövervakning, hastighetsvarnare och 
attitydförändringskampanjer. Hastigheten fortsätter dock att vara en av de främsta orsakerna till 
incidenter och olyckor i trafikmiljön och detta gäller inte minst yrkestrafiken (SIKA, 2007). I t ex 
Arvelius & Wreiber (2002) sid. 4 poängteras behovet av fortlöpande yrkesförarutbildning och 
arbetsgivarstöd ”…i form av bra och sammanhängande arbetstider, god arbetsmiljö, att inte 
pressas vid förseningar samt högre status.” i syfte att underlätta för förare att klara sitt ansvarsfulla 
arbete. Dock nämns inget om system- och/eller regelförståelse eller om vikten av efterlevnad av 
gällande trafikregler. Syftet med föreliggande studie är därför att undersöka yrkesförares förståelse 
av trafiksystemet och då specifikt regeln om väjningsplikt mot fotgängare på obevakat 
övergångsställe samt upplevelse och inställning till högsta tillåtna hastigheter.  
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METOD 

 
Respondenter 

Respondenterna utgjordes av yrkesförare vid 25 olika transportbolag lokaliserade till 5 olika 
orter i Norrbottens län; Boden, Luleå, Piteå, Kalix och Älvsbyn. Dessa orter valdes på grund av 
närheten till Luleå tekniska universitet (LTU) samt att de representerar olika kommunstorlekar. Tre 
av orterna; Luleå, Piteå och Kalix ligger vid kusten och Boden samt Älvsbyn i inlandet. I övrigt 
bedöms arbetsförhållande vara likartade på de olika orterna. Totalt deltog 1961 (25 kvinnor och 171 
män) yrkesförare i undersökningen. Svarsfrekvensen var 26,4 %. 
 
Material 

En enkät innehållande tre delar utarbetades (Bilaga 1) och en pilotstudie genomfördes vid två 
transportbolag i Haparanda. Enkäten reviderades på basis av erhållna resultat i pilotstudien med 
avseende på disposition och bakgrundsuppgifter. I den slutgiltiga enkäten innehöll Del 1 frågor om 
väjningsplikt mot fotgängare vid övergångsställe. I denna del presenterades tre olika bilder av 
övergångar; ett övergångsställe, ett markerat farthinder och en cykelöverfart, och respondenten 
ombads att markera det svarsalternativ som bäst stämde överens med det egna beteendet i den 
situation som bilden visade eller att ange ett eget alternativ/beteende. Respondenterna ombads även 
att på grafiska 8-gradiga skalor med verbala ändpunkter ange hur väl de instämde i två angivna 
påståenden om upplevd tydlighet hos, och risk i, den presenterade situationen. Del 2 innehöll frågor 
om högsta tillåtna hastigheter i vilken respondenten ombads även att på grafiska 8-gradiga skalor 
med verbala ändpunkter ange hur väl de instämde i angivna påståenden. Även frågor om 
överskridelser av givna hastigheter och om hur ofta dylika överskridelser gjordes ställdes. Den sista 
delen i enkäten innehöll frågor av sociodemografisk natur som kön, ålder, erfarenhet som 
yrkesförare, typ av fordon, etc.  
 
Procedur 

Personer som arbetade på tekniska förvaltningen i tre kommunkontor (Luleå, Piteå och Kalix) 
kontaktades inledningsvis via telefon. Kontakt uppnåddes aldrig med berörda personer på Älvsbyns 
kommun trots upprepade försök via e-post och telefon. Personerna informerades muntligt om 
projektet och fick frågan om kommunen kan vara med i projektet. Det som efterfrågades från 
respektive kommun var flödesdata, hastighetsdata samt uppgifter om vilka transportbolag som 
anlitas av kommunen. Personerna på de tre kommunerna var positiva till projektet. I vissa fall var 
det en annan person som svarade på frågan om upphandlade transporter. Därefter skickades samma 
information till respektive kommun med e-post. Till Älvsbyns kommun skickades samma material 
och frågeställning via e-post, utan svar.  

De transportbolag som uppgetts av kommunrepresentanterna i Luleå, Kalix och Piteå 
kontaktades via telefon medan de transportbolag som kontaktades i Älvsbyn baserads på kännedom 
om orten. Kontaktade transportbolag var av typen, taxibolag, bussbolag, skolskjuts, tunga 
transporter, byggentreprenörer, snöröjning, vägunderhåll och distribution av varor. Samtalet 
inleddes med en kort presentation av projektet, därefter följde frågan om de kan vara med i 
projektet genom att personer anställda i företaget som kör någon typ av fordon svarar på en enkät. 
Alla tillfrågade bolag var positiva till att delta. Distributionen av enkäter skedde oftast genom besök 
på företaget. I några fall skickades enkäterna per post. Hur många enkäter som distribuerades 
baserades på uppgifter från företagen om hur många som arbetar på företaget. På många av 
företagen informerades de anställda om enkäten vid vecko- eller månadsmöten av 
företagsledningen. Enkäterna lades ut i företagets lunchrum eller motsvarande i en kartong med kort 
text beskrivande syftet och hur länge enkäten pågår samt kontaktuppgifter (Bilaga 1).  

                                                 
1 Totalt återsända enkäter var 205. Nio enkäter uteslöts ur vidare behandling pga att de endast delvis var ifyllda.  
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Enkäten låg ute på respektive företag i minst två veckor. Därefter hämtades enkäten in, men 
för ett flertal av företagen förlängdes svarstiden med några veckor då antalet inkomna svar var lågt 
efter två veckor. Enkäterna hämtades oftast in genom besök på företaget. I några fall skickades 
enkäterna från företaget till LTU per post i bifogat svarskuvert. Enkätförfarandet pågick från mellan 
vecka 11 och vecka 19, 2007 i Luleå, Piteå, Kalix och Älvsbyn. Eftersom antalet svar från 
bussförare bedömdes som lågt genomfördes en kompletterande enkätomgång med ett bussbolag i 
Boden under veckorna 35 och 36, 2007. Valet av bolag i Boden baserades på kännedom om orten.  
 
 

RESULTAT 
Bakgrundsuppgifter 

Totalt besvarades enkäten av 196 yrkesförare. Av dessa körde 73 (37,2 %) (13 kvinnor och 60 
män) personbil (taxi och lätt lastbil), 53 (27 %) (11 kvinnor och 41 män) buss, 57 tung lastbil (29,1 
%) (1 kvinna och 56 män, 8 (4,1 %) annat (grävmaskin, hjullastare och traktor) (samtliga män) och 
5 (2,6 %) körde blandat (personbil och tung lastbil) (samtliga män) (Tabell 1). 
 

Tabell 1. Bakgrundsuppgifter fördelat över fordonsslag. 
 Personbil 

(n=73) 
Buss 

(n=53) 
Tung lastbil 

(n=57) 
Annat2

(n=8) 
Blandat3

(n=5) 
Totalt 

(n=196) 
Arbetsort       

Boden 1 8    9 
Kalix 16 9 4 1 1 31 
Luleå 28 32 26 5 4 96 
Piteå 17  21 1  39 
Älvsbyn 11 4 6   21 

Körtyp       
Tätort 10 19 10 4 1 44 
Landsväg 2 3 10   15 
Blandat 60 31 37 4 4 136 

Arbetstid4       
Heltid 54 41 53 7 5 160 
Deltid 14 6 2 1  23 

Kön       
Kvinnor 13 11 1   25 
Män 60 41 56 8 5 170 

Ålder       
- 29 14 3 3 1 1 22 
30 - 49 37 23 29 5 2 96 
50 - 20 27 22 2 2 73 

Utbildning       
Grundskola 12 16 13 2 2 45 
Gymnasium 50 27 37 6 3 123 
Universitet 8 8 5   21 

 
 
Av förarna hade 9 (4,6 %) Boden som arbetsort, 31 (15,8 %) Kalix, 96 (49 %) Luleå, 39 (19,9 

%) Piteå och 21 (10,7 %) hade Älvsbyn som arbetsort. Vanligast var, oberoende av fordonsslag, att 

                                                 
2 Grävmaskin, hjullastare och traktor. 
3 Personbil och tung lastbil 
4 Åtta respondenter angav antingen att de hade arbetat heltid för att senare övergå till deltid eller tvärtom. 
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förarnas körtyp var blandad (69,7 %), dvs. att de körde både i tätort och på landsväg. Av dem som 
körde personbil utgjordes 82,2 % av blandad körning, av dem som körde buss 58,5 %, av dem som 
körde tung lastbil 64,9 % och av dem som körde annat och blandat utgjordes 100 % av blandad 
körning. Etthundrasextio (87,4 %) av förarna, oberoende av fordonsslag, arbetade heltid. 
Deltidsarbete var vanligast bland dem som körde personbil (19,2 %) och näst vanligast bland dem 
som körde buss (11,3 %).  

Förarna utgjordes till övervägande del av män (87,2%) och inom fordonsslagen annat och 
blandat utgjordes förarna endast av män medan andelen kvinnor för personbil var 17,8 %, för buss 
21,2 % och för tung lastbil 1,8 %. De flest av förarna, oberoende av fordonsslag, var mellan 30 och 
49 år (50,3 %) medan 11,5 % utgjordes av förare som var 29 år eller yngre. Lägst andel yngre förare 
(-29 år) fanns bland dem som körde tung lastbil och buss (5,6 % respektive 5,7 %). Oberoende av 
fordonsslag var det vanligast att förarna, som högsta examen, hade gymnasieexamen (65,1 %) 
medan examen från universitet var minst vanligt (11,1 %). 

 
Brott mot trafikregler och upplevda krav på efterlevnad av trafikregler 

Av dem som besvarade frågan om de i sin yrkesutövning ansåg sig behöva bryta mot 
trafikregler angav 55, 7 % att detta var nödvändigt. Vanligast var, oberoende av grupptillhörighet, 
brott mot gällande högsta tillåtna hastigheter. De som körde personbil och buss bröt vanligen i 
större omfattning mot gällande högsta tillåtna hastigheter (59,2 % respektive 35,8 %), kvinnliga 
förare i större omfattning än män (48 % respektive 37,3 %) och förare i åldersgruppen -29 år i större 
omfattning än förare i de övriga åldersgrupperna (45,5 % jämfört med 41,2 % (30-49 år) respektive 
32,9 % (50 år-)) (Tabell 2).  

 
Tabell 2. Brott mot trafikregler och upplevda krav på efterlevnad av trafikregel  

fördelat över fordonsslag. 
 Personbil Buss Tung lastbil Annat5 Blandat6 Totalt 

Bryter mot: (n=71) (n=53) (n=57) (n=8) (n=5) (n=194) 
Hastighet 42 19 13 1  75 
Väjningsplikt  1 1   2 
Annat7 1 2 3 1 1 8 
Behöver ej bryta mot 

regler 
28 30 40 6 4 108 

Socialt acceptabelt att 
bryta mot: 

(n=72) (n=51) (n=57) (n=7) (n=5) (n=192) 

Hastighet 12 8 1   21 
Väjningsplikt       
Annat8 1  2  1 4 
Ej acceptabelt att bryta 

mot 
regler 

58 42 54 7 4 165 

 
 

Förarna tillfrågades även om de upplevde att det på deras arbetsplats var socialt acceptabelt 
att bryta mot gällande trafikregler. Av dem som besvarade frågan uppgav majoriteten (85,3 %), 
oberoende av grupptillhörighet, att det ej var socialt acceptabelt på deras arbetsplats. De som körde 
buss, personbil och blandat angav i något mindre omfattning (82,4 % och 80,6 % respektive 80 %) 
än de som körde annat och tung lastbil (100 % respektive 94,7 %) att det på deras arbetsplats inte 
var socialt acceptabelt att bryta mot gällande trafikregler. Kvinnliga förare angav detta i något 

                                                 
5 Grävmaskin, hjullastare och traktor. 
6 Personbil och lastbil. 
7 Kör- och vilotidsregler. 
8 Kör- och vilotidsregler. 
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mindre omfattning än manliga (76 % respektive 86,8 %) och förarna i den yngre åldersgruppen (-29 
år) i mindre omfattning (68,2 %) än övriga åldersgrupper (90,5 % (50 år -) respektive 85,1 % (30-49 
år)).  
 
Väjningsplikt mot fotgängare vid övergångsställe 

Förarna presenterades tre olika trafikmiljöer och tre olika alternativa svarsalternativ (samt 
”Annat” där de även ombads definiera vad de avsåg med detta) . Under bilden av varje enskild 
trafikmiljö gavs frågan ”Du kör i den blå pilens riktning. En fotgängare tycks vilja korsa gatan i 
den röda pilens riktning. Hur gör Du?” De givna svarsalternativen var ”Jag kör vidare och 
fotgängaren får vänta till dess jag har passerat”, ”Jag saktar in för att ge fotgängaren möjlighet att 
passera men kör vidare om jag uppfattar att han/hon tänker stanna”, och ”Jag stannar och väntar 
till dess att fotgängaren har passerat”.  

Den första trafikmiljön utgjordes av ett övergångsställe (Figur 1), den andra av ett farthinder 
(Figur 2) och den tredje av en cykelöverfart (Figur 3).  

 

 
Figur 1. Trafikmiljö 1. 

  
 Figur 2. Trafikmiljö 2. 

 
Figur 3. Trafikmiljö 3. 
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För Trafikmiljö 1, ett övergångsställe, är det korrekta alternativet ”Jag stannar och väntar till 

dess att fotgängaren har passerat”, vilket 66,5 % av förarna, oberoende av grupptillhörighet, hade 
valt (Tabell 3). Detta alternativ valdes i mindre omfattning av förare av buss (59,6 %), av kvinnliga 
förare (60,0 %) liksom av förare i den yngre åldersgruppen (-29 år) (54,5 %). 

 
Tabell 3. Förståelse av regeln om väjningsplikt mot fotgängare fördelat över fordonsslag. 

 Personbil Buss Tung lastbil Annat9 Blandat10 Totalt 
Trafikmiljö 1 (n=72) (n=52) (n=57) (n=7) (n=5) (n=194) 

Kör vidare  1 2   3 
Saktar in 23 20 16 2 1 62 
Stannar 49 31 39 6 4 129 
Annat       

Trafikmiljö 2 (n=71) (n=51) (n=57) (n=8) (n=4) (n=191) 
Kör vidare 12 12 9 2  35 
Saktar in 24 27 19 4 1 75 
Stannar 32 12 29 2 3 78 
Annat 3     3 

Trafikmiljö 3 (n=73) (n=53) (n=57) (n=8) (n=5) (n=196) 
Kör vidare 23 14 15 1 1 54 
Saktar in 23 29 24 4 1 81 
Stannar 26 10 18 3 3 60 
Annat 1     1 

 
 

För Trafikmiljö 2, ett farthinder, var det korrekta alternativet ”Jag kör vidare och fotgängaren 
får vänta till dess jag har passerat”, vilket 18,3 % av förarna, totalt sett, valde. Förarna av annat 
valde detta alternativ i störst omfattning (25 %), inga av de kvinnliga förarna valde detta alternativ 
medan närmare en fjärdedel (23,4 %) av förarna i åldersgruppen 30-49 år valde detta alternativ.  

För Trafikmiljö 3, en cykelöverfart, var det korrekta alternativet ”Jag kör vidare och 
fotgängaren får vänta till dess jag har passerat”, vilket 27,6 % av förarna, totalt sett, valde. Förarna 
av personbil valde detta alternativ i störst omfattning (31,5 %), kvinnliga förare i större omfattning 
än manliga (28 % respektive 26,9 %) och förare i den yngre åldersgruppen (-29 år) i större 
omfattning än övriga åldersgrupper (40,9 % respektive 29,9 % (30-49 år) och 21,6 % (50 år-). 

 
Upplevelse av tydlighet och risk 

Förarna ombads även att på 8-gradiga skalor, där 0 innebar ”Instämmer inte alls” och 7 
”Instämmer tillfullo”, markera sin inställning till ett påstående om upplevd tydlighet, ”De regler 
som gäller här är tydliga och klara”, och ett påstående om upplevd risk, ”Risken för att jag ska 
råka ut för en olycka när jag kör här är mindre än vad den är för mina medtrafikanter” med 
avseende på tidigare presenterade Trafikmiljöer 1-3. När det gällde upplevd risk ombads förarna 
även att motivera sitt svar.  

De regler som gäller i Trafikmiljö 1 upplevdes av förarna, oberoende av grupptillhörighet, 
som mest klara och tydliga (M=5,9) och de i Trafikmiljö 3 som minst (M=4,6) (Tabell 4). 
Signifikanta skillnader erhölls för upplevd tydlighet mellan fordonsslag för Trafikmiljö 2, F(4, 

191)=3,5, p<.01, och mellan åldersgrupper för Trafikmiljö 3, F(2, 187)=4,5, p<.05. Förare av blandat 
upplevde tydligheten i Trafikmiljö 2 som högre än förarna av övriga fordonsslag och förare i den 
äldre åldersgruppen (50 år-) upplevde tydligheten som högre än vad förarna i de övriga 
åldersgrupperna gjorde. 

                                                 
9 Grävmaskin, hjullastare och traktor. 
10 Personbil och lastbil. 

6 



 
Tabell 4. Upplevd tydlighet och risk (M) fördelat över fordonsslag (skala 0-7). 

 Personbil Buss Tung lastbil Annat11 Blandat12 Totalt 
Trafikmiljö 1 (n=71) (n=53) (n=55) (n=8) (n=5) (n=192) 

Förståelse 6,2 5,5 6,0 5,5 5,8 5,9 
Risk 3,8 4,4 4,0 3,1 5,0 4,0 

Trafikmiljö 2 (n=70) (n=53) (n=56) (n=8) (n=5) (n=192) 
Förståelse 4,9 4,1 5,5 4,4 6,3 4,9 
Risk 3,4 4,1 4,2 3,1 4,0 3,9 

Trafikmiljö 3 (n=71) (n=49) (n=57) (n=7) (n=5) (n=189) 
Förståelse 4,5 4,0 5,3 5,3 4,6 4,6 
Risk 3,8 4,0 4,1 4,0 2,8 3,9 

 
 
Förarna, oberoende av grupptillhörighet, upplevde risken som något mindre för att de skulle 

råka ut för en olycka vid jämförelse med sina medtrafikanter i Trafikmiljö 1 (M=4,0) än i 
Trafikmiljö 2 och 3 (M=3,9 respektive M=3,9). Inga signifikanta skillnader erhölls mellan 
fordonsslag, kön eller åldersgrupper. Vanliga motiveringar som gavs var att risken att de skulle råka 
ut för en olycka var mindre därför att:  

 
”Jag har ett större och tyngre fordon” (bussförare). 

 
”Större erfarenhet än många av mina medtrafikanter” (taxiförare). 

 
”Jag är yrkesförare därför är jag en bättre förare än andra” (taxiförare). 

 
”Lärt oss att avläsa andra trafikanters beteende (lastbilsförare). 

 
Inställning till högsta tillåtna hastigheter 

Förarna ombads vidare att på 8-gradiga skalor, där 0 innebar ”Instämmer inte alls” och 7 
”Instämmer tillfullo”, markera sin inställning till ett antal allmänna påståenden om högsta tillåtna 
hastigheter samt om ett antal påståenden om högsta tillåtna hastigheter i tätort och på landsväg. När 
det gällde de två senare, ombads förarna även att ange hur ofta samt med hur mycket de vanligen 
överskrider gällande högsta tillåtna hastigheter.  

 
Högsta tillåtna hastigheter, allmänt 

Förarna instämde, oberoende av grupptillhörighet, i störst omfattning i påståendena ”Att 
anpassa hastigheten till väglaget är viktigt”, ”Att anpassa hastigheten till siktförhållandena är 
viktigt” och ”Att anpassa hastigheten till trafikmängden är viktigt” (M=6,8, M=6,8 respektive 
M=6,1) och minst i påståendena ”Att inte vara en ”bromskloss” är viktigare än att hålla 
hastighetsgränser” och ”Att hastighetsgränser är stressande” (M=2,6 respektive M=2,7) (Tabell 5). 

Signifikanta skillnader mellan fordonsslag erhölls för påståendena ”Gällande 
hastighetsgränser är tydligt och klart skyltade”, ”Att anpassa hastigheten till trafikmängden är 
viktigt”, ”Högsta hastighetsgräns ska följas oavsett tid på dygnet” och ”Högsta hastighetsgräns ska 
följas oberoende av om detta kan orsaka farliga omkörningar”, F(4, 195)=3,1, p<.05, F(4, 195)=2,6, 
p<.05, F(4, 195)=2,6, p<.05 respektive F(4, 195)=3,5, p<.01. Förare av blandat ansåg i större omfattning 
än övriga förare att gällande regler var tydligt skyltade, att det var viktigt att följa högsta tillåtna 
hastigheter oberoende 

                                                 
11 Grävmaskin, hjullastare och traktor. 
12 Personbil och lastbil. 
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av tid på dygnet och att det var viktigt att följa högsta tillåtna hastigheter även om det kan orsaka 
farliga omkörningar. Förare av personbil ansåg däremot i större omfattning än övriga förare att det 
var viktigt att anpassa hastigheten till trafikmängden.  

Inga signifikanta skillnader erhölls mellan kön men däremot mellan åldersgrupper för 
påståendena ”Hastighetsgränser ska följas oberoende tid på dygnet”, ”Hastighetsgränser ska följas 
oberoende tid på året” och ”Att inte vara en ”bromskloss” är viktigare än att hålla 
hastighetsgränser”, F(2, 191)=6,5, p<.01, F(2, 190)=3,1, p<.05 respektive F(2, 191)=3,4, p<.05. Förarna i 
den äldre åldersgruppen (50 år -) menade i större omfattning än förare i övriga åldersgrupper att 
högsta tillåtna hastigheter skall hållas oberoende av tid på dygnet och året medan förare i den yngre 
åldersgruppen (-29 år) menade att det är viktigare att inte vara en ”bromskloss” än att hålla givna 
hastighetsgränser.  
 

Tabell 5. Inställning till hastighetsgränser, allmänt, fördelat över fordonsslag (skala 0-7). 
  

Personbil 
(n=73) 

 
Buss 

(n=53) 

Tung 
Lastbil 
(n=57) 

 
Annat13

(n=8) 

 
Blandat14

(n=5) 

 
Totalt 

(n=196) 
Hastighetsgränser är tydligt 
och klart skyltade 

4,8 5,3 5,7 5,8 6,5 5,3 

Hastighetsgränser ska följas 
oberoende tid på dygnet  

4,5 5,4 5,5 5,6 5,1 5,1 

Hastighetsgränser ska följas 
oberoende tid på året 

3,9 4,3 4,8 4,8 5,3 4,4 

Högsta hastighetsgräns ska 
följas även om detta orsakar 
köer 

4,6 5,1 5,3 6,4 4,9 5,0 

Högsta hastighetsgräns ska 
följas oberoende av om 
detta kan orsaka farliga 
omkörningar 

2,4 3,7 3,8 3,5 4,3 3,3 

Att anpassa hastigheten till 
trafikmängden är viktigt 

5,7 6,2 6,4 6,4 5,1 6,1 

Att anpassa hastigheten till 
väglaget är viktigt 

6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,8 

Att anpassa hastigheten till 
siktförhållandena är viktigt 

6,7 6,8 6,8 7,0 6,9 6,8 

Att hastighetsgränser är 
stressande  

3,0 2,7 2,5 2,3 3,3 2,7 

Att följa trafikrytmen är 
viktigare än att hålla 
hastighetsgränser 

4,5 3,6 3,7 4,3 4,3 4,0 

Att inte vara en 
”bromskloss” är viktigare 
än att hålla 
hastighetsgränser 

2,9 2,6 2,4 2,4 2,0 2,6 

 

                                                 
13 Grävmaskin, hjullastare och traktor. 
14 Personbil och lastbil. 
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Högsta tillåtna hastigheter, tätort och landsväg 

Förarna instämde, oberoende av grupptillhörighet, i störst omfattning i påståendet ”Att följa 
trafikrytmen är viktigare än att hålla den högsta tillåtna hastighet som gäller för mitt fordon på 
landsväg” och i minst omfattning i påståendet ”Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla 30 
km/timme vid skola och daghem i tätort” (M=3,3 respektive M=0,9) (Tabell 6).  

En signifikant skillnad erhölls mellan åldersgrupper för påståendet ”Att följa trafikrytmen är 
viktigare än att hålla den högsta tillåtna hastighet som gäller för mitt fordon på landsväg”, F(2, 

190)=3,4, p<.05. Yngre förare angav i större omfattning än övriga förare att det var viktigare att följa 
trafikrytmen än att hålla 70 km/timme i tätort.  

 
Tabell 6. Inställning till hastighetsgränser, tätort och landsväg (skala 0-7). 
  

Personbil 
(n=73) 

 
Buss 

(n=53)

Tung 
Lastbil 
(n=57) 

 
Annat15

(n=8) 

 
Blandat16

(n=5) 

 
Totalt 

(n=196) 
Att följa trafikrytmen är 
viktigare än att hålla 30 
km/timme i tätort 

1,8 1,4 2,0 1,4 2,4 1,8 

Att följa trafikrytmen är 
viktigare än att hålla 30 
km/timme i bostadsområden 

1,5 1,2 1,7 1,5 1,6 1,5 

Att följa trafikrytmen är 
viktigare än att hålla 30 
km/timme vid skola och daghem 
i tätort 

0,6 0,8 1,2 0,1 1,9 0,9 

Att följa trafikrytmen är 
viktigare än att hålla 50 
km/timme i tätort 

2,0 1,6 2,0 1,7 1,9 1,9 

Att följa trafikrytmen är 
viktigare än att hålla 50 
km/timme i bostadsområden 

1,6 1,6 1,7 1,6 1,9 1,7 

Att följa trafikrytmen är 
viktigare än att hålla 70 
km/timme i tätort 

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

Att följa trafikrytmen är 
viktigare än att hålla den högsta 
tillåtna hastighet som gäller för 
mitt fordon på landsväg 

3,0 3,3 3,5 3,8 3,6 3,3 

 
 
Förarna ombads även att ange hur ofta de överskrider högsta tillåtna hastigheter i tätort och på 

landsväg. Oberoende av grupptillhörighet var det vanligast att förarna angav att de överskred högsta 
tillåtna hastigheten 50 km/timme i tätort (71,3 % av förarna gjorde detta) och minst vanligt att de 
överskred hastigheten 30 km/timme i tätort (53,8 %) (Tabell 7). I tätort angav 63,4 % av förare av 
personbil att de överskred 30 km/timme, 82,2 % 50 km/timme, 80,8 % 70 km/timme och 84,7 % 
angav att de överskred tillåten hastighet på landsväg. Motsvarande andelar för förare av buss var 
57,7 %, 67,3 %, 65,4 % och 68,6 %, för förare av tung lastbil 36,8 %, 66,7 %, 68,4 % och 64,9 %, 
för förare av annat 33,3 %, 37,5 %, 12,5 % och 0 % samt för förare som körde blandat 40,0 %, 80,0 
%, 80,0 % och 80,0 %. Av de förare som angav att de överskred gällande högsta tillåtna hastigheter 
var det vanligast att de, oberoende av grupptillhörighet, angav att de överskred givna hastigheter 
några 

                                                 
15 Grävmaskin, hjullastare och traktor. 
16 Personbil och lastbil. 
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gånger/arbetspass. I tätort angav 90,0 % av förare av personbil att de några gånger/arbetspass 
överskred 30 km/timme, 68,3 % 50 km/timme, 74.6 % 70 km/timme och 68.9 % angav att de 
överskred tillåten hastighet på landsväg några gånger/arbetspass. Motsvarande andelar för förare av 
buss var 83.3 %, 85.7 %, 82,4 % och 80,0 %, för förare av tung lastbil 76,2 %, 81,6 %, 82,1 % och 
86,5 %, för förare av annat 100 %, 100 %, 100 % och 0 % samt för förare av blandat 100 %, 50,%, 
50,0 % och 50,0 %. 

Kvinnliga förare angav att de överskred 30 km/timme i tätort, 50 km/timme i tätort samt 
tillåten hastighet på landsväg i större omfattning än manliga (68,0 %, 72,0 % och 83,3 % respektive 
51,8 %, 71,6 % och 69,0 %) medan det omvända gällde för 70 km/timme i tätort (72,2 % av de 
manliga förarna angav att de överskred 70 km/timme i tätort och 60,0 % av de kvinnliga). Kvinnliga 
förare överskred samtliga givna hastigheter förutom 70 km/timme i tätort i något större omfattning 
än manliga per arbetspass (44,0 % respektive 40,6 % (30 km/timme), 56,0 % respektive 54,4 % (50 
km/timme) samt 62,5 % respektive 52,4 % (landsväg)).  

 
Tabell 7. Överträdelse av gällande hastighet fördelat över fordonsslag. 
  

Personbil 
 

Buss 
Tung 

Lastbil 
 

Annat17
 

Blandat18
 

Totalt 
Överskrider 30 km/timme i tätort (n=63) (n=52) (n=57) (n=8) (n=5) (n=195) 

Mer än 1gång/timme 7 2 2   11 
Mindre än 1 gång/timme 7 2 3   12 
Några ggr/arbetspass 36 25 16 2 2 81 
Aldrig 23 22 36 6 3 90 

Överskrider 50 km/timme i tätort (n=73) (n=52) (n=57) (n=8) (n=5) (n=195) 
Mer än 1gång/timme 13 4 2   19 
Mindre än 1 gång/timme 6  5  2 13 
Några ggr/arbetspass 41 30 31 3 2 107 
Aldrig 13 17 19 5 1 55 

Överskrider 70 km/timme i tätort (n=73) (n=52) (n=57) (n=8) (n=5) (n=195) 
Mer än 1gång/timme 7 3 4  1 15 
Mindre än 1 gång/timme 8 2 3  1 14 
Några ggr/arbetspass 44 28 32 1 2 107 
Aldrig 14 18 18 7 1 58 

Överskrider högsta hastighet för 
mitt fordon på landsväg 

 
(n=72) 

 
(n=51) 

 
(n=57) 

 
(n=8) 

 
(n=5) 

 
(n=193) 

Mer än 1gång/timme 13 5 3  1 22 
Mindre än 1 gång/timme 6 1 2  1 10 
Några ggr/arbetspass 42 28 32  2 104 
Aldrig 11 16 20 8 1 56 

 
 
Förarna i den yngsta åldersgruppen (-29 år) angav att de i något större omfattning än förarna i 

de övriga åldersgrupperna överskred samtliga givna hastigheter (63,6 % respektive 52,6 och 52,1 % 
(30 km/timme), 77,3 % respektive 76,0 % och 63,0 % (50 km/timme), 72,7 % respektive 68,7 % 
och 69,9 % (70 km/timme) samt 71,4 % respektive 69,5 % och 70,8 % (landsväg)). Förarna i 
åldersgruppen 30-49 åt angav att de i något större omfattning än övriga förare överskred 30 och 50 
kilometer/timme i tätort några gånger/arbetspass (42,3 % respektive 40,9 % (-29 år) och 38,4 % (50 
år -) samt 61,5 % respektive 54,5 % och 45,2 %) medan förarna i den äldsta åldersgruppen (50 år-) i 
något större omfattning angav att de några gånger/arbetspass överskred tillåten hastighet på 

                                                 
17 Grävmaskin, hjullastare och traktor. 
18 Personbil och lastbil. 
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landsväg (56,9 % respektive 52,6 % (30-49 år) och 38,1 % (-29 år). Vad gällde överskridandet av 
70 km/timme per arbetspass angav förarna i den yngsta åldersgruppen detta i något större 
omfattning än övriga förare (54,5 % respektive 54,2 % (30-49 år) och 53,4 % (50 år-)).  

Vidare ombads de förare som ej hade markerat aldrig på föregående fråga utan hade markerat 
att de överskred en av de givna hastigheterna att ange med hur många kilometer/timme de 
överskred desamma. Oberoende av grupptillhörighet var det vanligast att förarna angav att de 
överskred givna hastigheter med 5-10 km/timme (Tabell 8). Av de förare som körde personbil 
angav 68,8 % att de med 5-10 km/timme överskred 30 km/timme i tätort, 67,2 % 50 km/timme i 
tätort, 63,1 % 70km/timme i tätort och 48,4 % angav att de överskred tillåten hastighet med 5-10 
km/timme på landsväg. Motsvarande andelar för förare av buss var 61,3 %, 58,3 %, 52,8 % och 
59,5 %, för förare av tung lastbil 57,1 %, 61,1 %, 67,6 % och 62,2 %, för förare av annat 100,0 %, 
100,0 % och 100,0 % (ingen angav att de överskred tillåten hastighet på landsväg) samt för förare 
av blandat 50,0 %, 33,3 %, 50,0 % och 25,0 %. 

 
Tabell 8. Överskriden hastighet fördelat över fordonsslag. 

  
Personbil 

 
Buss 

Tung 
Lastbil 

 
Annat19

 
Blandat20

 
Totalt 

Överskrider 30 km/timme i 
tätort med: 

(n=48) (n=31) (n=21) (n=2) (n=2) (n=104
) 

< 5 km/timme 6 12 8  1 27 
5-10 km/timme 33 19 12 2 1 67 
11-15 km/timme 6  1   7 
16-20 km/timme 2     2 
> 20 km/timme 1     1 

Överskrider 50 km/timme i 
tätort med: 

(n=58) (n=36) (n=36) (n=3) (n=3) (n=136) 

< 5 km/timme 9 15 11  2 37 
5-10 km/timme 39 21 22 3 1 86 
11-15 km/timme 7  2   9 
16-20 km/timme 2  1   3 
> 20 km/timme 1     1 

Överskrider 70 km/timme i 
tätort med: 

(n=57) (n=36) (n=37) (n=1) (n=4) (n=135) 

< 5 km/timme 9 15 11  2 37 
5-10 km/timme 36 19 25 1 2 83 
11-15 km/timme 8 2    10 
16-20 km/timme 3  1   4 
> 20 km/timme 1     1 

Överskrider högsta hastighet för 
mitt fordon på landsväg med: 

(n=62) (n=37) (n=37) (n=0) (n=4) (n=140) 

< 5 km/timme 6 10 10  2 28 
5-10 km/timme 30 22 23  1 76 
11-15 km/timme 16 3    19 
16-20 km/timme 2 1 1   4 
> 20 km/timme 3     3 
 

                                                 
19 Grävmaskin, hjullastare och traktor. 
20 Personbil och lastbil. 
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Kvinnliga förare angav i något mindre omfattning än manliga att de med 5-10 km/timme 

överskred 30 km, 70 km/timme i tätort och tillåten hastighet på landsväg (50,0 % respektive 65,9 %, 
33,3 % respektive 64,5 % och 52,4 % respektive 54,2 %) medan de i större omfattning än manliga 
uppskattade att de med 5-10 km/timme överskred 50 km/timme i tätort (70,6 % respektive 62,2 %). 
Förare i den yngsta åldersgruppen (-29 år) angav i något större omfattning än förare i de övriga 
åldersgrupperna att de med 5-10 km/timme överskred 30 och 70 km/timme i tätort (69,2 % 
respektive 58,8 % (30-49 år) och 65,8 % (50 år-) och 68,8 % respektive 65,2 % och 52,0 %) medan 
förare i åldersgruppen 30-49 år angav att de med 5-10 km/timme i något större omfattning än övriga 
åldersgrupper överskred tillåten hastighet på landsväg (58,2 % respektive 37,5 % (-29 år) och 50,9 
% (50 år -). Förare i den äldsta åldersgruppen (50 år-) angav i större omfattning än övriga förare att 
de med 5-10 km/timme överskred 50 km/timme i tätort (62,2 % respektive 61,6 % (30-49 år) och 
60,0 % (-29 år)).  

 
 

DISKUSSION 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka yrkesförares förståelse av trafiksystemet och 

då specifikt regeln om väjningsplikt mot fotgängare på obevakat övergångsställe (SFS (1998:1276) 
Trafikförordningen) samt upplevelse och inställning till högsta tillåtna hastigheter. Resultaten från 
denna studie bland yrkesförare visade, i likhet med motsvarande studie bland ”vanliga” användare 
av trafiksystemet (Gärling, 2003), att förståelsen av regeln om väjningsplikt mot fotgängare vid 
övergångsställe var tämligen bristfällig. Sett över trafikmiljöer var det närmare 40 % av de 
deltagande yrkesförarna som angav felaktigt svarsalternativ. Vid Trafikmiljö 1, ett övergångsställe, 
var det ca 35 % som valde ett felaktigt svarsalternativ och vid Trafikmiljö 2, ett farthinder, och 
Trafikmiljö 3, en cykelöverfart, var motsvarande andelar felaktiga val än värre; ca 80 % respektive 
ca 70 %. Vid de två senare miljöerna valdes felaktigt saktar in och stannar framför kör vidare, 
vilket i sig kan anses vara bra val utifrån principen om försiktighet sett. Om samtliga användare i 
trafiksystemet handlade utifrån nämnda princip skulle det också kunna vara att föredra, men 
verkligheten har åter och åter igen visat att så inte är fallet utan att det istället faktiskt är så att det 
både är liv som gått tillspillo och många som utsatts för svåra skador och svårt lidande pga 
användningen av försiktighetsprincipen framför korrekt tillämpning av nämnda lag. Vidare, 
bussförare, kvinnor och yngre uppvisade en sämre förmåga att ur trafikmiljön läsa av vad som 
utgör, och inte utgör, ett övergångsställe i lagens mening.  

Samtidigt som yrkesförarnas förståelse av presenterade Trafikmiljöer uppvisade uppenbara 
brister bedömde de tydligheten i miljöerna, dvs. att det var lätt och enkelt att förstå miljöerna ifråga, 
som förhållandevis hög och risken att råka ut för en olycka som förhållandevis lägre för dem själva 
jämfört med medtrafikanterna. Detta kan tolkas som att de deltagande yrkesförarna hade stor, 
kanske t o m väl stor, tilltro till sin egen förståelse av, och förmåga att, att hantera trafiksystemet. 
Detta understryks ytterligare av de motiveringar till varför de var mindre utsatta för risker än andra, 
vilka kan sammanfattas i en tro på att eftersom ”jag är yrkesförare är jag också bättre/kunnigare” 
än andra, dvs. icke-yrkesförare. Dessvärre är det så att kunskap inte kommer med en titel utan 
snarare med relevant utbildning och träning något som också Arvelius & Wreiber (2002) poängterar 
behovet av.  

Yrkesförarna tillfrågades även om sin upplevelse av tydligheten i givna högsta tillåtna 
hastigheter och sin allmänna inställning till att hålla givna högsta tillåtna hastigheter under olika 
förutsättningar som tid på dygnet och året, köbildning, omkörning, trafikmängd, väglag, 
siktförhållanden, stress och trafikrytm. Resultaten visade att yrkesförarna överlag ansåg att 
tydligheten vad gällde gällande högsta tillåtna hastigheter var tämligen god och deras allmänna 
inställning, dvs. intention och ej faktiskt handlande, att efterleva givna högsta tillåtna hastigheter 
var, förutom för påståendet ”Att inte vara en bromskloss är viktigare än att hålla 
hastighetsgränser” och ”Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla högsta tillåtna hastighet på 
landsväg”, även den god, dvs. de ansåg det som tämligen 
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betydelsefullt att efterleva givna regler. Detta resultat överensstämmer väl med andra studier om 
yrkesförares inställning till vikten av att hålla givna högsta tillåtna hastigheter (se t ex Eriksson, 
Garvill, Marell, & Westin, 2002). Majoriteten av de deltagande yrkesförarna angav också att det ej, 
i det egna företaget/organisationen, ansågs som socialt acceptabelt att bryta mot gällande 
hastighetsregler. 

I motsats till ovan redovisade, dvs. insikten om betydelsen av att hålla givna högsta tillåtna 
hastigheter och om att det i det egna företaget/organisationen ej var acceptabelt att bryta mot högsta 
tillåtna hastigheter, angav de deltagande yrkesförarna att de både i tätort och på landsväg i stor 
omfattning överskred högsta tillåtna hastigheter. Desto högre angiven högsta tillåtna hastighet desto 
vanligare var det att förarna av personbil och buss överskred denna medan detta endast gällde upp 
till 90 km/timme för övriga förare. Som exempel kan nämnas att ca 80 % av förarna av personbil 
och ca 65 % av bussförarna överskred 50, 70 och 90 km/timme samt att 30 km/timme överskreds av 
ca 55 % av förarna av personbil och bussförarna medan motsvarande andel för de övriga förarna var 
ca 35 %. Överskridandet angavs vanligen ske några gånger per arbetspass men minskade något med 
angiven högsta tillåtna hastighet. Vanligen var det de kvinnliga förarna och de yngre som angav att 
de överskred givna hastigheter. Dessa resultat, överskridande av givna hastigheter, stämmer väl 
överens med tidigare nämnd forskning som visar på hastighet som den enskilt största orsaken till 
olyckor i trafiksystemet (SIKA, 2007).  

Med tanke på yrkestrafikens större ansvar för enskilda individer och den skada större fordon 
orsakar båda på enskilda individer och på egendom är det ytterst otillfredsställande resultat som 
erhållits i denna studie. Visserligen kan svarsfrekvensen anses vara något låg, ca 30 %, men de 
tendenser som redovisats i resultaten måste ändock tas på största allvar. Varför utformas 
trafiksystemet på ett sådant sätt att användare inte kan ta till sig dess information på ett adekvat 
sätt? Varför kan inte betydelsen av hastigheten som orsak till olyckor delges användarna på ett för 
dem förståeligt sätt? Och var finns det personliga ansvaret? 
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YRKESFÖRAREN I TRAFIKMILJÖN 
 
Vid Avdelningarna för Arkitektur och infrastruktur och Teknisk psykologi vid Luleå tekniska 
universitet pågår under 2006-2007 ett forskningsprojekt finansierat av Vägverket i syfte att 
öka kunskapen om yrkesförares inställning till hastighetsgränser och till väjningsplikten mot 
fotgängare vid övergångsställen. 
 
Du kan hjälpa oss genom att besvara det här frågeformuläret. Du har blivit utvald genom att 
Du arbetar som yrkesförare i en kommun som deltar i detta forskningsprojekt. Resultaten 
kommer att redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild person kommer att kunna identifieras. 
Om Du undrar över något när det gäller detta frågeformulär är Du välkommen att kontakta 
nedanstående. 
 
 
 
 

TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 
 
 

Anita Gärling, docent 
Avdelningen för Teknisk psykologi 

Luleå tekniska universitet 
0920 49 21 64 
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Frågor om väjningsplikt mot fotgängare vid 
övergångsställe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På följande sidor presenteras först en bild av en trafikmiljö och därefter ställs en 
fråga och ett antal påståenden. Under varje påstående återfinns en grafisk skala som 
sträcker sig från 0 (=Instämmer inte alls) till 7 (=Instämmer helt). Din uppgift är 
ange i vilken omfattning Du instämmer i respektive påstående. Du markerar Din 
uppfattning med ett kryss (X) på respektive skala. Kom ihåg att det inte finns några 
rätta eller felaktiga svar utan att det är Din uppfattning som är av intresse och att det 
är utifrån Din roll som yrkesförare Du skall besvara frågorna. 
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Du kör i den blå pilens riktning. En fotgängare tycks vilja korsa gatan i den röda pilens 

riktning. Hur gör Du? 
 

 Jag kör vidare och fotgängaren får vänta till dess jag har passerat 
 Jag saktar in för att ge fotgängaren möjlighet att passera men kör vidare om jag 

uppfattar att han/hon tänker stanna. 
 Jag stannar och väntar till dess att fotgängaren har passerat. 
 Annat 

____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
___ 

 
 

De regler som gäller här är tydliga och klara. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 

Risken för att jag ska råka ut för en olycka när jag kör här är mindre än vad den är för 
mina medtrafikanter. 

 
______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
Mindre därför att: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Du kör i den blå pilens riktning. En fotgängare tycks vilja korsa gatan i den röda pilens 

riktning. Hur gör Du? 
 

 Jag kör vidare och fotgängaren får vänta till dess jag har passerat 
 Jag saktar in för att ge fotgängaren möjlighet att passera men kör vidare om jag 

uppfattar att han/hon tänker stanna. 
 Jag stannar och väntar till dess att fotgängaren har passerat. 
 Annat 

____________________________________________________________ 
 
 

De regler som gäller här är tydliga och klara. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 
Risken för att jag ska råka ut för en olycka när jag kör här är mindre än vad den är för 

mina medtrafikanter. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 
Mindre därför att: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Du kör i den blå pilens riktning. En fotgängare tycks vilja korsa gatan i den röda pilens 

riktning. Hur gör Du? 
 

 Jag kör vidare och fotgängaren får vänta till dess jag har passerat 
 Jag saktar in för att ge fotgängaren möjlighet att passera men kör vidare om jag 

uppfattar att han/hon tänker stanna. 
 Jag stannar och väntar till dess att fotgängaren har passerat. 
 Annat 

____________________________________________________________ 
 
 

De regler som gäller här är tydliga och klara. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 
Risken för att jag ska råka ut för en olycka när jag kör här är mindre än vad den är för 

mina medtrafikanter. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
Mindre därför att: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Frågor om hastighetsgränser 
 
 

 
På följande sidor presenteras först ett antal påståenden om hastighetsgränser i 
allmänhet och därefter om hastighetsgränser inom tätort respektive på landsväg. 
Under varje påstående återfinns en grafisk skala som sträcker sig från 0 (=Instämmer 
inte alls) till 7 (=Instämmer helt). Din uppgift är ange i vilken omfattning Du 
instämmer i respektive påstående. Du markerar Din uppfattning med ett kryss (X) på 
respektive skala.  
Kom ihåg att det inte finns några rätta eller felaktiga svar utan att det är Din 
uppfattning som är av intresse och att det är utifrån Din roll som yrkesförare Du 
skall besvara frågorna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågor om hastighetsgränser, allmänt 
 
 

Gällande hastighetsgränser är tydligt och klart skyltade. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Att anpassa hastigheten till trafikmängden är viktigt. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Gällande hastighetsgränser ska följas oberoende av tid på dygnet. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Gällande hastighetsgränser ska följas oberoende av tid på året. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
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Att anpassa hastigheten till väglaget är viktigt. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Att anpassa hastigheten till siktförhållandena är viktigt. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Högsta gällande hastighetsgräns ska följas även om detta orsakar köer. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 

Högsta gällande hastighetsgräns ska följas oberoende av om detta kan orsaka farliga 
omkörningar. 

 
______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 

Att hålla gällande hastighetsgränser är stressande. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 

Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla gällande hastighetsgränser. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 

Att inte vara en ”bromskloss” är viktigare än att hålla gällande hastighetsgränser. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
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Frågor om hastighetsgränser, tätort 
 

Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla 30 km/timme i tätort. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla 30 km/timme i bostadsområden. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla 30 km/timme vid skola och daghem i 
tätort. 

 
______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla 50 km/timme i tätort. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla 50 km/timme i bostadsområden. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla 70 km/timme i tätort. 
 

______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
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Hur ofta uppskattar Du att Du överskrider hastighetsgränsen 30 kilometer per timme i tätort? 
 

 Mer än en gång per timme 
 Mindre än en gång per timme 
 Några gånger per arbetspass 
 Aldrig 

 
Om Du inte har besvarat ovanstående fråga med Aldrig, med hur mycket uppskattar Du att 
Du vanligen överskrider hastighetsgränsen 30 km/timme? 
 

 Mindre än 5 kilometer per timme 
 5-10 kilometer per timme 
 11-15 kilometer per timme 
 16-20 kilometer per timme 
 Mer än 20 kilometer/timme 

 
Hur ofta uppskattar Du att Du överskrider hastighetsgränsen 50 kilometer per timme i tätort? 
 

 Mer än en gång per timme 
 Mindre än en gång per timme 
 Några gånger per arbetspass 
 Aldrig 

 
Om Du inte har besvarat ovanstående fråga med Aldrig, med hur mycket uppskattar Du att 
Du vanligen överskrider hastighetsgränsen 50 km/timme? 
 

 Mindre än 5 kilometer per timme 
 5-10 kilometer per timme 
 11-15 kilometer per timme 
 16-20 kilometer per timme 
 Mer än 20 kilometer/timme 

 
Hur ofta uppskattar Du att Du överskrider hastighetsgränsen 70 kilometer per timme i tätort? 
 

 Mer än en gång per timme 
 Mindre än en gång per timme 
 Några gånger per arbetspass 
 Aldrig 

 
 
Om Du inte har besvarat ovanstående fråga med Aldrig, med hur mycket uppskattar Du att 
Du vanligen överskrider hastighetsgränsen 70 km/timme? 
 

 Mindre än 5 kilometer per timme 
 5-10 kilometer per timme 
 11-15 kilometer per timme 
 16-20 kilometer per timme 
 Mer än 20 kilometer/timme 

 9



Frågor om hastighetsgränser, landsväg 
 
 
Som yrkesförare kör jag vanligen  Personbil  Taxi inkl. skolskjuts 
(endast ett alternativ kan markeras)   Bud- och varutransport 
 ______________________________________________ 
  Buss  Lokaltrafik 
   Linjetrafik inkl. 
skolskjuts 
  Långlinjetrafik 
  Beställningstrafik 
 _______________________________________________ 
  Lätt lastbil 
 _______________________________________________ 
  Tung lastbil  med släp 
   utan släp 
 _______________________________________________ 
 

  Annat, vad?            
_______________________________________________ 

 
 

Att följa trafikrytmen är viktigare än att hålla den högsta tillåtna hastighet som gäller 
på landsväg för det fordon jag vanligen kör i min roll som yrkesförare. 

 
______________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 
Hur ofta uppskattar Du att Du överskrider den högsta för Dig/Ditt fordon gällande hastighet 
på landsväg? 
 

 Mer än en gång per timme 
 Mindre än en gång per timme 
 Några gånger per arbetspass 
 Aldrig 

 
 
Om Du inte har besvarat ovanstående fråga med Aldrig, med hur mycket uppskattar Du att 
Du vanligen överskrider den högsta för Dig/Ditt fordon gällande hastighet på landsväg? 
 

 Mindre än 5 kilometer per timme 
 5-10 kilometer per timme 
 11-15 kilometer per timme 
 16-20 kilometer per timme 
 Mer än 20 kilometer/timme 
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FRÅGOR OM DIG SOM HAR BESVARAT DET HÄR FRÅGEFORMULÄRET 
 
 
Jag är ____ år. 
 
 
Jag är   Kvinna  Man 
 
 
Min högsta examen är från  Grundskola 
  Gymnasieskola eller motsvarande 
  Högskola eller universitet 
 
 
Jag har arbetat som yrkeschaufför  På heltid, sedan___________________ 
  På deltid, sedan___________________ 
 
 
Jag kör vanligen  I tätort 
  På landsväg 
  Blandat 
 
 
För att kunna passa tider i arbetet måste jag ibland bryta mot gällande 
 
  Hastighetsgränser 
  Väjningsplikter 

  Annat, vad?______________________ 
 
  Behöver aldrig bryta någon gräns/regel 
 
 
På min arbetsplats är det acceptabelt att ibland bryta mot gällande 
 
  Hastighetsgränser 
  Väjningsplikt 

 Annat, vad?______________________ 
  
  På min arbetsplats är det inte acceptabelt att 
  bryta mot gällande trafikregler 
 
 
 
 
 
 
 

TACK FÖR ATT DU HAR BESVARAT FORMULÄRET! 
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