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Det nationella trafi ksäkerhetsmålet bygger på den s.k. 
nollvisionen och syftar till att ingen skall dödas eller skadas 

allvarligt i vägtrafi ken. År 2007 har angivits som ett etappmål 
då antalet döda inte får vara fl er än 270 personer, vilket är nära 
en halvering av dagens siffror. 

I den här rapporten, som utgår från slutsatser dragna vid 
en omfattande litteraturstudie under våren 2005, analyseras 
möjligheterna att med hjälp av ökad trafi kövervakning och 
skärpta sanktioner, öka regelefterlevnaden i trafi ken och på så 
sätt minska antalet dödade. Preliminära beräkningar pekar på 
att förändringar i linje med vad som föreslås i den här rapporten 
har potential att minska antalet dödsfall i trafi ken med omkring 
100 per år. 

Måns Svensson
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Sammanfattning

Den här rapporten utgår från en litteraturstudie avseende vissa trafi ksäkerhetsfrågor 
som genomfördes vid Rättssociologiska avdelningen i Lund, på uppdrag av 

Vägtrafi kinspektionen i Borlänge, under våren 2005. Studien syftade till att kartlägga 
befi ntlig kunskap avseende möjligheterna att med ökad trafi kövervakning och strängare 
sanktioner uppnå högre grad av regelefterlevnad i trafi ken. Studien som begränsades 
till att gälla regelefterlevnad på områdena hastighet,  hastighet,  hastighet nykterhet samt nykterhet samt nykterhet bältesanvändning 
presenterades på ett seminarium vid Vägtrafi kinspektionen den 2 juni 2005. I det följande 
ges en översiktlig beskrivning av resultaten från den studien; samt en fördjupad diskussion 
som tar avstamp i samtalen vid nämnda seminarium. 

Analysen vilar på en vidareutveckling av Ajzens & Fishbeins teori om avsiktsstyrda 
beteenden (Ajzen, 1991, s.179-211) som tar hänsyn till modern kunskap om sociala 
normers samhälleliga funktioner.  I huvudsak handlar det om Håkan Hydéns, professor i 
rättssociologi, modell över normernas tre dimensioner (Hydén, 2002, s.287).  Rapportens 
teoretiska konstruktion kan därmed sägas beröra integrerade avsiktsstyrda beteenden 
(Theory of Integrated Planned Behavior) och benämnes fortsättningsvis TIPB. Theory of Integrated Planned Behavior) och benämnes fortsättningsvis TIPB. Theory of Integrated Planned Behavior

Den Europeiska kommissionen bedömer under 2004 kunskapsläget vara så tydligt att 
det är befogat att gå ut med en rekommendation (Europeiska unionens offi ciella tidning 
nr L 111 , 17/04/2004 s. 0075 – 0082) till medlemsstaterna där man förordar kraftfulla 
satsningar på ökad trafi kövervakning och strängare sanktioner. Kommissionens slutsatser 
grundas i huvudsak på resultaten från fem specifi ka forskningsprojekt: ESCAPE, 
SUNfl ower, Clifford Chance,  IFC Consulting och SARTRE. Slutsatserna väcker en 
del intressanta frågor för svenskt vidkommande vilka behandlas i den här rapporten. 
Är de europeiska slutsatserna giltiga för svenska förhållanden? Har man i Sverige redan 
inhöstat de i Europa förväntade resultaten och ligger svensk trafi kövervakning och svenska 
sanktioner redan i dag på en optimal nivå? 

Avsikten är att utifrån den europeiska kunskapsbasen formulera slutsatser med högre 
giltighet för svenska förhållanden. Analyserna är preliminära - för att kunna uttala sig 
med en högre grad av säkerhet krävs ytterligare empiriska studier.

Det står klart att Sveriges förutsättningar att öka regelefterlevnaden på de tre angivna 
områdena inte är lika goda som för det europeiska genomsnittet. Huvudsakligen på grund 
av att Sverige redan har inhöstat en stor del av den på europeisk nivå förväntade ökningen 
av regelefterlevnaden. Sveriges mångåriga och effektiva arbete med trafi ksäkerhetsfrågor 
har lett till att det i praktiken återstår mindre att göra. Emellertid är förutsättningarna 
att skapa positiva förändringar förhållandevis goda på området för hastighet där Sverige 
i fl era avseenden släpar efter den europeiska utvecklingen.  Framför allt är det de sociala 
normerna (eller den kollektiva inställningen) till hastighetsöverträdelser som utgör det stora 
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problemet i Sverige. Förändringar av regelefterlevnaden vad gäller hastighetsbegränsningar 
förutsätter förändringar av samhällets sociala normer. Erfarenheterna visar att en av de 
effektivaste vägarna mot att förändra sociala normer går via förändringar i den rättsliga 
praktiken. Vad gäller nykterhet och bältesanvändning är förutsättningarna att påverka med 
rättsliga instrument sämre. Det har att göra med att överträdelser mot de regleringarna i 
huvudsak har att göra med bristande omdöme respektive attitydstörningar.

Typ av överträdelse Huvudsaklig förklaringsram

Nykterhet Omdöme

Bälte Attityder

Hastighet Normer

(a) När det gäller rattfylleri är Sverige ett av de länder i Europa som kommit längst 
vad gäller regelefterlevnad. Såväl sociala normer som det rättsliga systemet är tydliga i sina 
budskap. Bilister som kör rattfulla gör det med tredubbel risk: att råka ut för en olycka, att 
ertappas i en trafi kkontroll och att dömas socialt. Oförmåga att uppfatta de här riskerna 
indikerar nedsatt omdöme. Nedsättningens orsaker kan vara sådant som alkoholruset 
i sig självt, alkoholism, psykisk ohälsa, socialt utanförskap, ungdomligt oförstånd etc. 
Samtliga de här orsakerna är av sådan karaktär att ökad trafi kövervakning och strängare 
sanktioner inte kan förväntas få stora effekter på regelefterlevnaden. Nuvarande nivåer bör 
dock upprätthållas – inte minst för att säkerställa den sociala kontrollen. Förbättringar av 
regelefterlevnaden på området för nykterhet skapas snarare med stödjande insatser riktade 
mot de individer vilka begår överträdelserna. 

(b) Även vad gäller bältesanvändning tillhör Sverige den absoluta toppen avseende 
regelefterlevnad – trots att vare sig övervakningen eller sanktionerna utmärker sig som särskilt 
höga i ett internationellt perspektiv. I det här fallet handlar det snarast om att människor 
utifrån en omdömesgill riskbedömning i kombination med trycket från sociala normer själva 
kommer fram till det förnuftiga i att bära bälte. I de fall då bilbälte inte används har det i 
huvudsak att göra med ett bristande engagemang – människor hävdar i undersökningar att de 
glömmer att ta på sig bältet. Förnuftsmässigt stödjer trafi kanter i Sverige bältesanvändandet. 
Men de saknar det känslomässiga engagemang som krävs för att de inte emellanåt skall 
glömma bort att ta på sig det. Det föreligger med andra ord en sviktande attityd till behovet av 
bältesanvändning hos somliga individer. De interna påminnelsesystemen i form av affektiva 
signaler brister. Ökad trafi kövervakning och strängare sanktioner förefaller vara en ineffektiv 
och kostsam väg att öka engagemanget – inte minst med tanke på de praktiska svårigheterna 
i samband med effektiv övervakning av bältesanvändandet. Att arbeta med attityder är ett 
långsiktigt arbete som involverar uppfostran – en snabbare väg vore effektiva interlocksystem 
(tekniska lösningar vilka styr förarens möjligheter). 
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(c) Såväl de sociala normerna, attityderna, som det individuella omdömet, sviktar 
när det handlar om inställningen till fortkörning i Sverige. Vad gäller hastighetsöver
trädelserna kan sägas att Sverige utmärker sig genom att bilförarna i högre grad än i 
övriga länder i Europa njuter av att köra för fort, samt att svenska bilförare är sämst 
på att uppfatta sambandet mellan ökad hastighet och ökad risk. Vidare står det klart 
att svenska bilförare uppvisar en lägre nivå vad gäller den subjektiva upptäcktsrisken 
än den faktiska. Det innebär att bilförarna inte inser hur stor risken att åka fast i en 
hastighetskontroll faktiskt är. Det faktum att det råder svag allmän acceptans för hårdare 
tag mot hastighetsöverträdelser hänger samman med att staten inte på ett tillräckligt 
tydligt sätt markerat avståndstagande till fortkörningen. I länder där man genomfört stora 
satsningar på att komma tillrätta med fortkörningen har också allmänhetens öppenhet för 
hårdare tag ökat i takt med att medvetenheten ökat. Mer problematiskt är då kanske att 
det är svårt att uppnå tillräckligt hög grad av upptäcktsrisk med tanke på det omfattande 
vägnätet, de stora avstånden och den låga trafi kdensiteten. Analysen i den här rapporten 
antyder dock att man inte skall underskatta de sociala kontrollmekanismer som skulle 
aktiveras genom en ökad statlig aktivitet. När man i exempelvis SUNfl ower-rapporten 
avvisar möjligheterna att i Sverige påverka individuella bilförare genom ökad övervakning 
och strängare sanktioner är man ute på delvis ovetenskaplig grund. I dagsläget tyder det 
mesta på att sådana strategier faktiskt skulle nå framgång. Preliminära beräkningar anger 
att god regelefterlevnad skulle kunna uppnås på området för hastighetsbegränsningar om 
den subjektiva upptäcktsrisken, vid regelbunden fortkörning under ett år, låg på mellan 
5-10 procent samt att bötesbeloppen låg på mellan 6.200 -12.400 kronor. Med fördel 
kombineras då skärpta sanktioner med strategier för att uppnå medial uppmärksamhet. 

Slutsatsen är således att förändringar av trafi kövervakningen och sanktionerna bör 
koncentreras till att bekämpa hastighetsöverträdelser. Preliminära beräkningar pekar på 
att förändringar i linje med vad som föreslås i den här rapporten har potential att minska 
antalet fortkörningar med över 50 procent. Antalet dödsfall i trafi ken skulle minska med 
omkring 100 per år.
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Inledning

Bakgrund

Det är ett väl etablerat faktum att ökad regelefterlevnad vad gäller tre nyckelområden: 
hastighet, nykterhet och nykterhet och nykterhet bältesanvändning har stor potential att få genomslag i 
statistiken över trafi kolyckor1. Totalt sett är trafi ksäkerhetsproblemen relaterade till 
hastighetsöverträdelser störst och beräknas kosta 150-200 liv årligen. Antalet upptäckta 
förare, vid dödsfall, med en alkoholhalt i blodet som är högre än 0,2 promille är mellan 
50 och 60 per år. Vid omkring 40 % av alla dödsfall i bilar användes inte bilbälte och 
beräkningar anger att omkring 50 av dem skulle ha överlevt med bältet på. Internationella 
skattningar visar att antalet döda i trafi ken skulle kunna halveras om trafi kanterna 
anpassade sig efter gällande regler på de här tre områdena. Behovet av kunskap om hur 
ökad regelefterlevnad uppnås är med andra ord stort och bara i Europa har det under senare 
år bedrivits ett antal betydande forskningsprojekt på området. Det rör sig i huvudsak om 
komparativa studier i vilka regler, polisiära arbetsmetoder och trafi ksituationen i olika 
Europeiska länder jämförts. Den här rapporten avser att sammanställa resultaten från 
de olika europeiska forskningsprojekten samt att tillföra en analys som vilar mot mer 
generell kunskap om hur man uppnår ökad regelefterlevnad. 

Uppdraget

Vägtrafi kinspektionen har uppdragit åt Rättssociologiska avdelningen vid Lunds 
universitet att i enlighet med avtal om FoU-uppdrag (Vägtrafi kinspektionen, 
diarienummer TR 80 A 2004:113) genomföra en litteraturstudie syftande till att utreda 
vissa aspekter av regelefterlevnaden i trafi ken; samt att skapa ett analytiskt verktyg utifrån 
vilket det är möjligt att dra slutsatser för Sveriges vidkommande. Håkan Hydén, jurist 
och professor i rättssociologi har haft ett övergripande ansvar. Måns Svensson har fungerat 
som projektledare och författare av den här rapporten. Stefan Larsson och Susanna 
Johansson, doktorand respektive magisterstuderande vid avdelningen för rättssociologi 
har assisterat i det empiriska arbetet. Håkan Östlin, jurist, har varit kontaktperson på 
Vägtrafi kinspektionen i Borlänge och har som sådan fortlöpande följt arbetet. 

1 Jmf rapporten Trafi ksäkerhetsåtgärder och efterlevnad från Väg- och transportforsknings-Trafi ksäkerhetsåtgärder och efterlevnad från Väg- och transportforsknings-Trafi ksäkerhetsåtgärder och efterlevnad
institutet i Linköping (VTI 2004:951)2 där en skattning ger vid handen att total efterlevnad på 
dessa områden skulle innebära nära en halvering av antalet dödade i trafi ken. 



10



11

Den svenska modellen i 
ett europeiskt perspektiv

Trafi ksäkerhetsarbetet i Sverige är i ett internationellt perspektiv synnerligen 
framgångsrikt och Sverige beskrivs allmänt som ett föredöme vad gäller arbetet 

med att hålla nere antalet döda och skadade i trafi ken. Sveriges positiva resultat vad 
gäller trafi ksäkerhetsarbetet gör det dock svårare att uppnå ytterligare förbättringar. 
Möjligheterna att fi nna externa positiva exempel är begränsade och mycket av vad som 
kan göras är redan genomfört. 

Den kunskapsbas som byggts upp inom ramen för europeisk forskning under senare år 
är dock av stort värde. Bland annat på grund av att det europeiska trafi ksäkerhetsarbetet 
delvis skiljer sig från det svenska - inte minst i fråga om olika ideologiska och kulturella 
aspekter. Det tydligaste exemplet på det torde vara hela det fält som internationellt brukar 
benämnas Traffi c Law Enforcement och som syftar på det man i Sverige brukar hänföra till 
kontrollstrategier för ökad regelefterlevnad; nämligen lagar, polisiärt arbete och sanktioner. 
Ordet enforcement betyder i sin direkta översättning framtvingande vilket är att likställa 
med åstadkomma med tvång, driva igenom, frampressa, provocera; termer som i Sverige 
rimmar illa med hur man i allmänhet  betraktar statens metoder för att åstadkomma 
regelefterlevnad. I de fall då man översatt offi ciella dokument avseende law enforcement
till svenska har man ofta valt att använda ordet efterlevnadskontroll2efterlevnadskontroll2efterlevnadskontroll  vilket anses synonymt 
med övervakning, tillsyn, uppsikt, inspektion. Skillnaden mellan det internationellt gångbara 
samlingsbegreppet enforcement; och den svenska versionen enforcement; och den svenska versionen enforcement efterlevnadskontroll är påtaglig efterlevnadskontroll är påtaglig efterlevnadskontroll
och speglar en klyfta. Den svenska modellen är mjukare och vill vila på mer demokratiska 
metoder. Regelefterlevnad skall inte pressas eller tvingas fram utan uppnås genom dialog, 
utbildning och ökad legitimitet. Emellertid spelar trafi kövervakning och sanktioner en 
avgörande roll även i svenskt trafi ksäkerhetsarbete och kunskap om hur man utformar 
övervakning och straff så effektivt som möjligt är efterstävansvärd. Europeisk forskning 
kring traffi c law enforcement utgör därmed en intressant källa. Européerna i allmänhet 
har ett mer ogenerat förhållningssätt till samtal kring hur man kan förändra människors 
beteende med hjälp av olika påtryckningsmedel. Svenska forskare har varit delaktiga i 
de olika projekten – men den europeiska öppenheten inför problemställningen är ändå 
tongivande. 

2 Se exempelvis kommissionens rekommendation av den 6 april 2004: Enforcement in the fi eld 
of road safety som i svensk översättning blivit: Efterlevnadskontroller inom trafi ksäkerhetsområdet, 
Europeiska unionens offi ciella tidning  nr. L 111, 17/04/2004, s. 0075-0082
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Hur påverkar man 

människors beteenden?

Att undersöka i vilken utsträckning ökad trafi kövervakning och strängare sanktioner Att undersöka i vilken utsträckning ökad trafi kövervakning och strängare sanktioner Apåverkar regelefterlevnad är en fråga om att undersöka hur man påverkar människors Apåverkar regelefterlevnad är en fråga om att undersöka hur man påverkar människors A
beteenden.  För att kunna närma sig frågan om hur man påverkar människors beteenden 
i trafi ken är det nödvändigt att skapa sig en uppfattning om hur människor väljer sina 
handlingar i största allmänhet. Individernas beslutsprocesser utgör därmed ett slags 
utgångspunkt.  I det följande presenteras kortfattat en modell som har sitt ursprung i 
Ajzen & Fishbeins teori (TPB) om avsiktsstyrda beteenden (Ajzen, 1991, s.179-211).  
Den bygger på att sambandet mellan en individs avsikter och hennes beteenden har visat 
sig mycket hög – Ajzens & Fishbeins studier visar på en korrelation i storleksordningen 0,7 
– 0,95. Kunskap om  hur individer formulerar sina avsikter möjliggör prognoser avseende 
hur olika externa strategier kan tänkas påverka deras handlingar. TPB förespråkar en 
uppdelning av den avsiktsproducerande processen i tre huvudsakliga element: attityd till 
beteendet, beteendet, beteendet subjektiv norm och upplevd kontroll av beteendet. Användandet av TPB i trafi k-
säkerhetsforskningen har rönt viss framgång (Se Englund m.fl ., 1998) liksom i annan 
forskning avseende riskbeteenden. Emellertid fi nns det en aspekt av TPB-modellen som 
försvårar användande i samhällsvetenskapliga sammanhang – nämligen uppfattningen 
att de normer som inverkar på individens beslutsprocesser är subjektiva.  Den synen har 
hindrat TPB-forskarna från att närmare undersöka hur man bör gå till väga om man vill 
intervenera i människors beslutsprocesser. Modern forskning kring normer har visat att 
normer bäst förstås som kollektivt tillgänglig information i form av socialt reproducerade 
handlingsanvisningar. Det innebär att individerna kan ha kunskap om normer (vilka de 
då betraktar som omgivningens förväntningar på deras beteende) och sedan välja huruvida 
de skall handla i enlighet med dem eller inte. Nedan visas en utveckling av TPB-modellen 
som benämns ”Theory of Integrated Planned Behaviour” (TIPB) och som tar hänsyn 
till att normer utgör omgivningens inlägg i individens beslutsprocesser. TIPB-modellen 
möjliggör en ökad samhällsvetenskaplig tillämpning. 



14

Bland annat blir det möjligt att öka förståelsen kring hur trafi kövervakningen påverkar 
människors beteenden i trafi ken. Modellen kan beskrivas grafi skt enligt fi guren nedan 
och illustrerar den kognitiva process genom vilken människor formerar sina intentioner. 
Omdöme (rationella resonemang) och attityder (känslomässiga predispositioner) 
utgör individernas interna signalsystem. Omgivningen formulerar normer (socialt 
reproducerade handlingsanvisningar) vilka individerna uppfattar som andra människors 
förväntningar på deras beteenden. Tillsammans utgör individens interna resonemang 
och individens sociala behov av att handla i enlighet med omgivningens förväntningar 
grunden för hur hon formerar sina intentioner. Normerna vilar på systemrelaterade och/
eller värderelaterade argument. 

10

Bland annat blir det möjligt att öka förståelsen kring hur rättsregler, polisiärt arbete och 

sanktioner påverkar människor beteenden.  

Fig. 1 TIPB-modellen beskriver en kognitiv process och utgör en symbios mellan TPB-
modellen och Håkan Hydéns modell över vad som konstituerar normer.  

Normer kan förmedlas och bevaras genom alla de former av kommunikation och 

informationslagring som står människan tillbuds. I begynnelsen lagrades den här 

informationen huvudsakligen i människors hjärnor och reproducerades muntligt. I dag lagrar 

vi även normer i bland annat elektronisk och tryckt form och kommunicerar dem eventuellt 

genom massmedier. Poängen är att i varje individuell beslutsprocess existerar de aktuella 

normerna utanför den individ i vilken processen är aktiverad. Det beror på att normen utgör 

omgivningens inlägg i den individuella beslutsprocessen. Varje individ kan vara en del av 

omgivningen (och förmedla normer) i det att andra individer är inbegripna i en beslutsprocess; 

men aldrig i de egna beslutsprocesserna. Hydéns normmodell ger vid handen att utöver den 

kognitiva process, genom vilken normer förmedlas mellan individer och deras omgivning, 

konstitueras normerna av de två klassiska storheterna varat och börat. Det vill säga att alla 

normbildningsprocesser är (a) kognitiva och består av (b) omgivningens förväntningar på hur 

individer skall bedöma sina materiella/faktiska förutsättningar och/eller (c) omgivningens 

förväntningar på hur individer skall omfattas av olika (känslomässigt förankrade) värderingar.  

Omdöme

Normer

Attityder

Intention Beteende
värden

system

Omgivningens
förväntningar

Individens
uppfattningar

Individen
formulerar

avsikter

Individen
utför

handlinga

Fig. 1 TIPB-modellen beskriver en kognitiv process och utgör en symbios mellan TPB-modellen och 1 TIPB-modellen beskriver en kognitiv process och utgör en symbios mellan TPB-modellen och 1
Håkan Hydéns modell över vad som konstituerar normer. 

Normer kan förmedlas och bevaras genom alla de former av kommunikation och 
informationslagring som står människan tillbuds. I begynnelsen lagrades den här informationen 
huvudsakligen i människors hjärnor och reproducerades muntligt. I dag lagrar vi även normer i 
bland annat elektronisk och tryckt form och kommunicerar dem eventuellt genom massmedier. 
Poängen är att i varje individuell beslutsprocess existerar de aktuella normerna utanför den 
individ i vilken processen är aktiverad. Det beror på att normen utgör omgivningens inlägg 
i den individuella beslutsprocessen. Varje individ kan vara en del av omgivningen (och 
förmedla normer) i det att andra individer är inbegripna i en beslutsprocess; men aldrig i de 
egna beslutsprocesserna. Hydéns normmodell ger vid handen att utöver den kognitiva process, 
genom vilken normer förmedlas mellan individer och deras omgivning, konstitueras normerna 
av de två klassiska storheterna varat och börat. Det vill säga att alla normbildningsprocesser är 
(a) kognitiva och består av (b) omgivningens förväntningar på hur individer skall bedöma sina 
materiella/faktiska förutsättningar och/eller (c) omgivningens förväntningar på hur individer 
skall omfattas av olika (känslomässigt förankrade) värderingar. 



15

Studiens grundläggande 

frågeställning

Studien rör sig inom ramen för den större frågeställningen om hur trafi kövervakning 
och påföljdssystem i allmänhet påverkar trafi kanternas beteende. Andra strategier 

så som utbildning, information eller olika tekniska lösningar är nog så viktiga men 
faller utanför det uppdrag enligt vilket den här studien genomförts. Vidare avgränsas 
frågeställningen i den här rapporten till att gälla  hastighet, bältesanvändning och nykterhet. 
Med utgångspunkt från dessa områden presenteras en analys utifrån vilken det är möjligt 
att dra slutsatser avseende huruvida det är möjligt att med ökad trafi kövervakning (och 
därmed ökad upptäcktsrisk) och med skärpta sanktioner påverka regelefterlevnaden 
positivt. Nedan följer en tabell över Hur regelefterlevnaden påverkas?

Variabler: Upptäcktsrisk Sanktion

Hastighet

Bältesanvändning

Nykterhet

Fig. 2 Schematisk beskrivning av studiens grundläggande frågeställning.

Således kan den grundläggande frågeställningen sägas handla om på vilken nivå sveriges 
trafi kövervakning bör ligga för att nå optimal effekt samt hur sanktioner bör utformas för 
att få så stort genomslag som möjligt vad gäller regelefterlevnad. Det är nödvändigt att 
hantera regelefterlevnaden på områdena för  hastighet, nykterhet och hastighet, nykterhet och hastighet, nykterhet bältesanvändning var 
för sig. Vart och ett av dem har unika förutsättningar. 
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Forskningsläget

EU kommissionen formulerade 2001 i vitboken Den gemensamma transportpolitiken 
fram till 2010: vägval inför framtiden, Efram till 2010: vägval inför framtiden, E ett övergripande trafi ksäkerhetsmål för den 

Europeiska Unionen. Man fastställde därigenom att antalet dödsfall på Europas vägar skall 
halveras från 40 000 till 20 000 före utgången av 2010. I anslutning till det initierades 
ett antal brett upplagda forskningsprojekt vilka syftade till att förbättra kunskapen 
om vilka åtgärder som är lämpliga för att uppnå en sådan minskning. Kunskap om 
trafi kövervakningens och sanktionernas betydelse för graden av regelefterlevnad vad 
gäller hastighet, bältesanvändning och nykterhet fi nner man huvudsakligen inom ramen 
för den satsningen. 

Enhanced Safety Coming from Appropriate Police Enforcement (ESCAPE)

Projekt som fi nansierats av Europeiska gemenskapernas kommission under 
Transport RTD (Research and Technological Development), fjärde ramprogrammet. 
Startade 1 januari 1999. Målsättningen med projektet var att undersöka i vilken 
utsträckning trafi kregler överträds inom olika områden samt att analysera olika 
polisiära metoder för att öka regelefterlevnaden och därmed förbättra säkerheten 
på Europeiska vägar. Projektet avrapporterades i April 2003 och publicerades i 
Traffi c enforcement in Europe: effects, measures, needs and future. Projektet 
koordinerades av Tecchnical Research Centre of Finland (VTT) och involverade 
forskningsinstitut från samtliga i studien ingående länder.

A comparative study of the development of road safety in Sweden, the United 
Kingdom, and the Netherlands (SUNfl ower och uppföljningen SUNfl ower+6)

Projekten samfi nansieras av de Europeiska gemenskapernas kommission genom 
Generaldirektoratet för energi och transport och olika nationella aktörer. 
SUNfl ower+6 som avrapporteras i december 2005 avser att genom komparationer 
identifi era skillnader avseende trafi ksäkerhet i olika Europeiska länder. Särskilt fokus 
läggs på trafi ksäkerhetsarbetets utveckling i de olika länderna. I det ursprungliga och 
år 2002 avrapporterade SUNfl ower projektet, vilket studerade de tre mönsterländerna 
avseende trafi ksäkerhet: Sverige, Nederländerna och Storbritannien, utvecklades en 
metod som nu appliceras på ytterligare 6 länder. Projektet koordineras av SWOV, 
Institute for Road Safety Research i Nederländerna. 
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Information gathering on speeding, drink driving and seat belt use in the member 
states by Clifford Chance

Europeiska gemenskapernas kommission och Generaldirektoratet för energi och 
transport formulerade ett preciserat uppdrag vilket gick till den världsomspännande 
juristfi rman Clifford Chance. Det gick ut på att skapa en faktabas bestående av samtliga 
medlemsstaters regelverk avseende hastighet, nykterhet och bältesanvändning 
samt vilka polisiära verksamheter som användes för att tillse regelefterlevnad. 
Mer preciserat skulle följande data redovisas för samtliga medlemsländer avseende 
de tre nyckelområdena: existerande lagstiftning, sanktionernas utformning, 
trafi kövervakningens utformning, rutiner för sanktionernas verkställande. Analysen 
av data gjordes med fokus på fyra nationer: Storbritannien, Sverige, Portugal och 
Grekland. Studien avrapporterade i maj 2003. 

Cost-Benefi t Analasis of Road Safety Improvements

Europeiska gemenskapernas kommission och Generaldirektoratet för energi och 
transport formulerade ett preciserat uppdrag vilket gick till konsultfi rman ICF 
Consulting, Ltd som samarbetade med the Imperial College Centre for Transport 
Studies, London, UK. Projektet utnyttjade den faktabas som sammanställdes 
parallellt av Clifford Chance för att göra kostnads och nyttoberäkningar avseende 
två förslag till åtgärdspaket som de   

Europeiska gemenskapernas kommission planerade att lägga fram. Det första 
åtgärdspaketet avsåg att förbättra lagstiftning, polisiärt arbete och sanktionssystem 
i medlemsstaterna med avseende på de tre nyckelområdena hastighet, nykterhet 
och bältesanvändning. Det andra handlade mer specifi kt om yrkestrafi k. 
Målsättningen är att förmå alla medlemsstater att nå fram till resultaten i de länder 
där regelefterlevnaden (och trafi ksäkerheten) är högst. Gällande hastighet är det 
frågan om Storbritannien och gällande nykterhet och bältesanvändning Sverige. 
Projektet avrapporterades i Juni 2003.

Social Attitudes to Road Traffi c Risk i Europe (SARTRE)

Projekt som fi nansierats av de Europeiska gemenskapernas kommission och 
Generaldirektoratet för energi och transport tillsammans med deltagande nationer. 
Projektet har löpt över en längre tid och har gjort omfattande mätningar vid tre tillfällen: 
1990-91, 1996-97 och slutligen 2002-2003. Varje mätperiod har resulterat i en 
delrapport och SARTRE 3 avrapporterades i juni 2004. Studien tar sin utgångspunkt 
i att den mänskliga faktorn är avgörande för trafi ksäkerheten och att människors 
attityder är avgörande för möjligheterna att framgångsrikt öka regelefterlevnaden på 
områdena för hastighet, nykterhet och bältesanvändning. Rent metodologiskt rör 
det sig om enkätundersökningar där aktiva bilförare i respektive land ger sin syn på 
ett antal väsentliga frågor rörande sociala attityder till trafi ksäkerhet. 
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Resultat och rapporter från ovanstående forskningsprojekt utgör stommen i den 
litteraturstudie som ligger till grund för den här analysen. Samtliga de europeiska 
forskningsprojekten  har en komparativ ansats; och den svenska trafi ksäkerhets-
situationen lyfts regelmässigt fram som ett föredöme. Det är med andra ord tveksamt 
om rekommendationer och övergripande slutsatser som dras i de olika projekten har 
avgörande relevans för svenska förhållanden. De fl esta av de åtgärder som efterlyses är 
redan implementerade i Sverige. Trots det anses antalet döda i svensk trafi k oacceptabelt 
stort och sedan hösten 1997 gäller en av riksdagen fastslagen nollvision enligt vilken inga 
människor skall dö eller skadas allvarligt i trafi ken (Prop. 1996/97:137).  Om svenska 
bilförare kunde förmås att följa de bestämmelser som gäller för hastighet, nykterhet och 
bältesanvändning skulle det utgöra ett avgörande bidrag till arbetet med nollvisionen. I 
och med den här rapporten görs ett försök att omtolka de europeiska resultaten så att det 
är möjligt att formulera för Sverige adekvata rekommendationer. 

Kommissionens rekommendation av den 6 april 2004 om efterlevnadskontroller 
inom trafi ksäkerhetsområdet

Det dokument genom vilket de Europeiska gemenskapernas kommission 
formulerar de avgörande slutsatserna och rekommendationerna vilka syftar till 
att halvera antalet trafi kdödade i Europa till år 2010. Med utgångspunkt från 
de ovan redovisade forskningsprojektens resultat har kommissionen landat i en 
handlingsplan vilken är tänkt att vara tillämpbar på samtliga medlemsstater. 
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Straffets brotts-
förebyggande funktion

Det fi nns olika typer av brottsförebyggande arbete och den här rapporten har, som 
tidigare nämnts, att förhålla sig till den del av det brottsförebyggande arbetet 

som går att hänföra till kontrollåtgärder. Dessa åtgärder syftar enligt Ingrid Sahlin 
(författare till boken Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen, 2000) till 
att reglera beteendet hos befolkningen, grupper och individer för att bibehålla den 
sociala ordningen. Det handlar således både om den straffrättsliga dimensionen vilken 
normalt brukar hantera straffets individual- och allmänpreventiva effekter, och dels 
om en allmän socialisation av samhällets medborgare som härrör till normer och den 
sociala ordningen. Individualpreventionen utgör den verkan straffet har på den straffades 
benägenhet att begå nya brott. Allmänpreventionen avser den avskräckande effekt 
som straffet har på befolkningen som helhet. Det handlar med andra ord om att skilja 
mellan den avskräckande effekten på den tidigare straffade individen i det att hon står 
inför valet att ånyo begå ett regelbrott; och den avskräckande effekt som straffet har 
på allmänheten. Normerna och den sociala ordningen är i sin tur ett vidare begrepp 
som avser de handlingsinstruktioner som samhällets medborgare förmedlar till varandra 
genom exempelvis vardaglig kommunikation eller via massmedia. Normernas betydelse 
för allmänpreventionen är stor. Om rättsreglerna agerar i samklang med det allmänna 
rättsmedvetandet eller inte är en empirisk fråga; liksom frågan om huruvida rättsreglerna 
och den allmänna rättsuppfattningen agerar i samklang med samhällets normer. Att 
rättsregler, rättsmedvetande och normer i någon mån utgör varandras förutsättningar och 
utövar påverkan på varandra förefaller dock stå tämligen klart. 

Att förebygga regelbrott innebär att man ”intervenerar i brottets orsaksmekanismer” 
för att använda kriminologen Paul Ekbloms defi nition (Sahlin, 2000, s. 35).  Man delar 
i kriminologin in det brottsförebyggande arbetet enligt en epidemiologisk modell. Det 
handlar då om primär, sekundär och tertiär prevention. Den primära preventionen 
utgörs av insatser som sätts in i syfte att förhindra eller motverka att regelbrott och därtill 
vidhängande problem överhuvudtaget uppstår – de sätts in på ett tidigt stadium och 
tar ingen hänsyn till huruvida individer tillhör en brottsbenägen grupp eller inte. Den 
sekundära preventionen däremot riktar sig med förebyggande insatser mot grupper eller 
individer vilka klassifi ceras som i riskzonen för att begå regelbrott. Slutligen talar man 
om tertiär prevention och syftar då på insatser som riktar sig mot individer vilka redan 
identifi erats såsom varandes benägna att begå regelbrott. Skulle man tala om det här i 
termer av polisens trafi ksäkerhetsarbete blir exempelvis polisens uppsökande verksamhet i 
skolor samt deltagande i den offentliga debatten kring trafi ksäkerhetsfrågor en del av den 
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primära preventionen. Att polisen fi nns med och cirkulerar i miljöer och bland människor 
där det förmodas fi nnas potentiella regelförbrytare skall ses som ett utslag för sekundär 
prevention. Slutligen handlar det tertiära preventiva arbetet om att tillse att personer som 
ertappas med att begå regelbrott ställs till svars för sina handlingar inför det korrekta 
forumet. En och samma aktivitet kan med det här synsättet vara verksamt genom fl era 
av de olika formerna av prevention. Det förefaller rimligt att lagar, polisiärt arbete och 
sanktioner som syftar till att förändra människors beteende i riktning mot högre grad 
av regelefterlevnad bedöms utifrån de här tre formerna av prevention. Dessutom torde 
det vara meningsfullt att genomföra analyser som syftar till att avgöra vilken form av 
prevention som är mest lämplig vid olika former av regelöverträdelser.  
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Vad är det som gör att 

människor följer lagen

Lars Emanuelsson Korsell, Brottsförebyggande rådet gör i en utredning (2003) en 
intressant vändning när han ställer sig frågan: varför följer vi regler? Han menar 

att det borde vara möjligt att söka förklaringsmodeller för varför människor tenderar 
att underordna sig regelsystem och handla i enlighet med dem. Hittar man trovärdiga 
förklaringsfaktorer borde en rimlig strategi vara att förstärka de faktorerna i syfte  att öka 
regelefterlevnaden. Kriminologisk forskning har traditionellt varit skeptisk till straffets 
förmåga att förmå människor att följa regler. Korsell lyfter i sin utredning fram S. Simpson 
som år 2002 genomförde en stor litteraturstudie där han undersökte straffhotets betydelse 
för regelefterlevnad inom näringslivet och landade i en modell som delade in människor i 
tre kategorier: de som är allmänt obenägna att begå brott, de som är obenägna att begå brott, de som är obenägna att begå brott delvis benägna att begå 
brott och de som är brott och de som är brott benägna att begå brott. 

Individer som är obenägna att begå brott 

För människor som är obenägna att begå brott saknar straffhotet i det närmaste betydelse. 
Det är nämligen inte enbart straffhotet som är avskräckande. Det fi nns också andra 
former av kontroll som gör att människor följer regler. De här alternativa (och sociala) 
sanktionerna är för den här gruppen mer verksamma än de formella sanktioner som staten 
kan tänkas tillgripa. De här människorna är inte benägna till en kriminell livsstil utan är i 
stället helt inriktade på konventionellt beteende. Sådana här människor med starka band 
till samhället har mycket att förlora på att bli ertappade med att bryta mot lagen. När 
familjemedlemmars, vänners,  grannars och arbetskamraters uppfattning har betydelse för 
den enskilde har också faktorer som hotar dessa relationer en avskräckande effekt. Den 
här gruppen ser sig som ansvarstagande medborgare och situationer som bryter mot den 
självbilden ger upphov till skuld och bristande självkänsla. I de fall då det existerar en 
lagstiftning som inte motsvaras av sociala normer; eller då de sociala normerna kanske till 
och med talar mot den rättsliga regleringen får straffhotet däremot stor betydelse även för 
de som är obenägna att begå brott. 

Individer som är delvis benägna att begå brott 

För människor som har en viss benägenhet att begå brott påverkas däremot beteenden 
av risken för bestraffning. Till och med små skillnader av risken för bestraffning har 
en påverkan. Forskningen talar om en tipping point, som när den uppnås innebär att 
den enskilde anser att en brottslig gärning kostar för mycket i ökad risk. När risken 
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inte längre är noll på grund av exempelvis ökad kontroll har den en starkt avskräckande 
effekt. Det handlar i det här fallet om människor som inte styrs av en stark känslomässig 
predisponering avseende inställningen till laglydnad kontra regelbrott. De tenderar att 
agera rationellt och väger risker mot fördelar. Det är därför som straffhotet vad gäller de 
här människorna har en avskräckande effekt. Det bör i det här sammanhanget tilläggas att 
en människa kan ha olika grad av respekt för olika delar av rättsordningen. Det vill säga 
att en och samma individ kan hysa starka känslor mot att stjäla vilka vilar mot hotet om 
externa sociala sanktioner och interna psykologiska sådana (exempelvis i form av ånger 
och dåligt samvete) – samtidigt som hon inte har några känslomässiga problem med att 
bryta mot kraven på bilbälte (vilket gör att hon i det senare fallet eventuellt är mottaglig 
för straffhot). 

Individer som är benägna att begå brott 

För människor som är benägna att begå brott har straffhotet en begränsad avskräckande 
effekt. Det handlar om människor som permanent eller tillfälligt (exempelvis i ungdomen, 
eller på grund av missbruk) har tagit till sig en kriminell livsstil. Sådana personer tenderar 
snarast att se tillfället att begå ett brott som en önskvärd möjlighet. Den här kategorin 
människor tenderar att ignorera straffhotet i det att de i valet av livsstil tagit ställning 
till att regelbrott lönar sig och att risken att ertappas är värd att ta. De ser ett värde i 
att lura regelsystemen och reagerar med stolthet när de lyckas. De har en känslomässig 
predisponering som, i likhet med gruppen obenägna, förhindrar dem att göra rationella 
överväganden. Ibland kan risken att ertappas vara en sporre och ett spänningsmoment 
som ökar benägenheten att begå regelbrott.

Svaret på frågan om varför människor följer lagen förefaller därmed vara mångbottnat 
och beroende av vilken inställning individerna har till regelverket som sådant. Det i sin 
tur indikerar att undersökningar som syftar till att utreda hur man ökar regelefterlevnaden 
på ett visst område bör ta hänsyn till hur den grupp som bryter mot reglerna ser ut.  Med 
andra ord är det av vikt att känna till så mycket som möjligt om de individer vars beteende 
man vill förändra och då särskilt med avseende på huruvida de är brottsbenägna. 
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Några intressanta 

resultat från de 

europeiska studierna

Det går en skiljelinje vad gäller slutsatser mellan vad man å ena sidan skulle kunna 
kalla för det beteendevetenskapligt/kriminologiskt teoretiska svaret och å den andra 

sidan det empiriskt grundande svaret. Beteendeteorierna tenderar att ge övervakning och 
straff en underordnad betydelse vad avser påverkan på regelefterlevnaden i samhället. 
I stället anger man kunskap, attityder och sociala faktorer som avgörande. Ur det 
perspektivet kan man med fog påstå att de europeiska resultaten vilka samtliga grundar 
sig på stora empiriska undersökningar är överraskande. Den empiriska forskningen visar 
i princip entydigt på att upptäcktsrisken och sanktionerna har avgörande betydelse för i 
vilken utsträckning människor följer trafi kregler. Som exempel på hur snabbt man kan 
nå resultat med den här typen av strategier kan nämnas det franska projekt som år 2003 
sänkte antalet dödsfall med 20,9 procent jämfört med året innan. Huvudsakliga åtgärder 
var ökad kontroll av hastighet och bälte i kombination med strängare sanktioner och 
ett stort medialt intresse. Det förefaller dessutom som om upprätthållandet av en hög 
kontrollnivå får bestående effekter på trafi kanternas beteende. I Finland har exempelvis 
en stor satsning på alkoholkontroller under de senaste tjugofem åren lett till en minskning 
av upptäckta rattfyllerister från 0,33  till 0,14 procent under de senaste tio åren. 

Det kan också konstateras att ökad trafi kövervakning i kombination med en skärpning 
av sanktionerna förefaller vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att komma tillrätta med 
trafi kolyckor. Beräkningar visar att den ekonomiska nyttan av att tillämpa den praktiskt 
sätt effektivaste kombinationen av påtryckningsmedel för regelefterlevnad överstiger 
kostnaderna med fyra till tio gånger (IFC Consulting, 2003, Cost-benefi t analysis of road 
safety improvements). safety improvements). safety improvements

Men den avgörande frågan man måste ställa sig är om de europeiska resultaten och 
slutsatserna är giltiga för Sverige. I enlighet med vad som tidigare nämnts förefaller 
det fi nnas åtminstone två skäl till varför man bör vara försiktig med att presumera att 
EU-kommissionens  slutsatser är relevanta även för svenska förhållanden. Många av 
de trafi ksäkerhetsvinster som de europeiska projekten förutspår har Sverige genom sin 
långa historia av trafi ksäkerhetsarbete redan inhöstat; och dessutom är det tydligt hur 
övervakning och sanktioner är mindre effektiva när det gäller att förmå den sista och 
mer hårdnackade gruppen regelförbrytare att ändra sitt beteende (se resonemang nedan 
avseende brottsbenägenhetens betydelse för påverkbarheten). Därutöver kan nämnas 
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svårigheterna att genomföra den här typen av komparationer – inte minst som ett resultat 
av att det är svårt att fi nna översättningsbara begrepp. Med de förbehållen följer nedan en 
rad för Sveriges vidkommande intressanta resultat hämtade ur ovan nämnda studier. 

Resultat avseende hastighetsbegränsningar

• Det råder samstämmighet mellan de olika europeiska projekten om att hastigheten 

utgör en nyckelfaktor vid trafi kolyckor. Om man uppnår regelefterlevnad avseende 

hastighetsbegränsningarna skulle antalet dödade och svårt skadade i trafi ken minska 

drastiskt. 

• Bilförare tenderar att betrakta sina egna hastighetsöverträdelser som tämligen 

ofarliga och andras som riskfyllda – vilket antyder en övertro på den egna 

körförmågan.

• Svenska bilförare tillhör toppligan (tillsammans med danskar, cyprioter och 

polacker) i Europa vad gäller att uttrycka sin uppskattning av att köra bil fort. 

Finland tillhör ett av de länder där man kan avläsa stora förändringar (16 

procent ner) över tiden vad gäller bilförarnas uppskattning av att köra fort. Den 

förändringen anses vara beroende av stora satsningar på trafi kövervakningen. 

• Sverige utgör tillsammans med Frankrike de två länder i Europa där bilförarna har 

svårast att se något samband mellan hastighetsöverträdelser och ökad olycksrisk. 

• Det förefaller vara så att regleringens komplexitet inverkar på människors 

benägenhet att följa trafi kreglerna. Antalet hastighetsöverträdelser är fl er i länder 

med många olika hastighetsgränser (som Portugal och Grekland där man har 9 

nivåer) än i länder med färre (som Storbritannien med sina 5 nivåer). 

• Sverige tillhör ett av de länder i Europa där stödet för hårdare tag mot 

hastighetsöverträdelser har minst stöd. I Finland, Portugal och Tjeckien ligger 

stödet kring 80 procent medan bara 40 procent av Sveriges och Schweiz bilförare 

skulle stödja sådana förändringar i dagsläget. 

• Även om vetskapen om att det är den upplevda upptäcktsrisken som är avgörande 

för huruvida människor kommer att anpassa sig efter gällande bestämmelser – så 

visar de europeiska studierna att förändringar av den faktiska upptäcktsrisken är ett 

av de effektivaste verktygen för att skapa förändringar i den upplevda. 
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• En av de huvudsakliga orsakerna till att svenska bilförare utmärker sig vad gäller 

synen på hastighetsöverträdelser är att Sverige har en låg trafi kbelastning på sina 

vägar, vilket framförallt beror på vinterklimatet, en liten befolkningsmängd och 

stora avstånd. Dessutom håller de svenska vägarna hög standard vilket för med sig 

goda effekter men också att människor frestas att höja hastigheten. 

Resultat avseende bältesanvändningen

• Ur ett europeiskt perspektiv toppar Sverige ligan vad gäller att förmå bilister och 

passagerare att använda bilbälte; 83 procent i bebyggt område och 93 procent vid 

motorvägskörning.  

• Bältesanvändningens effektivitet är väl dokumenterad. Man minskar dödligheten 

och risken för allvarliga skador vid trafi kolyckor med omkring 50 procent genom 

att använda bälte; och insatser som syftar till att öka bältesanvändningen ger i 

allmänhet högre genomslag kostnadsmässigt än andra trafi ksäkerhetsåtgärder 

(tveksamt dock om det även gäller för Sverige). 

• Många förare anser att de inte nödvändigtvis behöver använda bilbälte om de kör 

försiktigt och på säkra vägar.

• Många förare överskattar risken att fastna i bältet om de råkar ut för en olycka eller 

brand. 

• Man kan notera att antalet kontroller vad gäller bältesanvändning skiftar 

förhållandevis mycket – men att det överlag är svårt att fi nna tillförlitlig statistik 

på området. Kontrollerna sker visuellt och i vissa länder (som Sverige) i huvudsak i 

samband med övrig kontroll.

• Ur övervakningshänseende är brott mot bältestvånget svåra att upptäcka – bland 

annat för att bilisterna hinner sätta på sig bältet innan brottet kunnat fastställas. 

• Resultaten tyder på att trafi kanterna gör andra överväganden när de väljer 

att använda bältet än just risken för att bli ertappad. Det förefaller vara så att 

förståelsen av bältets säkerhetsmässiga fördelar är drivande i den beslutsprocessen. 

Bland annat kan man notera att de länder som har de högsta siffrorna avseende 

bältesanvändning har väsentligt lägre bötesbelopp än många av de länder som 

uppvisar sämre resultat.
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Resultat avseende nykterhetsfrågan

• Såväl i Sverige som i övriga Europa är allmänhetens stöd för insatser som syftar till 

att avslöja och straffa människor som kör bil påverkade mycket stort. Det fi nns 

med andra ord ett starkt stöd för en restriktivare lagstiftning, ökad kontroll av 

rattonykterhet och hårdare sanktioner. 

• I relation till övriga länder i Europa är problemet med rattonykterhet begränsat i 

Sverige. Förklaringen till det menar man är att Sverige har en lång tradition av såväl 

statligt som folkligt avståndstagande från den här typen av regelbrott.  

• Medvetenheten hos de europeiska förarna om alkoholens riskverkningar är stor.

• Det förefaller dock vara så att en förhållandevis stor grupp människor inte 

respekterar eller förstår nyttan av att följa reglerna. Det vill säga att de förare 

som i dag kör rattonyktra inte är samma personer som är mest medvetna om 

följdverkningarna för trafi ksäkerheten vid rattonykterhet. 

• Man har kunnat fastställa ett samband mellan frekvensen på rattonykterhet och 

den faktiska upptäcktsrisken. Det vill säga att antalet personer som kör bil rattfulla 

minskar som ett resultat av ökad trafi kövervakning.

• Systematic Random Breath Tests (RBT) som tillämpas i Sverige och några 

andra länder i Europa har bevisats vara avgörande både för övervakning och 

avskräckning. Metoden är olaglig i många länder såsom Tyskland, Irland, Italien, 

Polen, Storbritannien och Schweiz. Men de europeiska studierna visar att metoden 

verkar spela en avgörande roll för den subjektiva upptäcktsrisken hos förarna i 

Europa. Det anses bevisat att den subjektiva osäkerheten upplevd av förare avseende 

polisnärvaron och kontroller är en nyckelfaktor för att påverka rattonykterhetsbet

eendet. Med andra ord är kontrollernas avskräckande effekt omvänt proportionell 

mot graden av förutsägbarhet och ökar i takt med att polisens insatser blir svårare 

att förutsäga. 

• Sverige har i ett europeiskt perspektiv mycket stränga straff för rattonykterhet 

– maxtiden för frihetsberövande är två år; att jämföra med exempelvis två månader i 

Grekland. 

• En mycket kraftig majoritet av de europeiska bilförarna stödjer program som syftar 

till att genomföra undersökningar som syftar till att fastställa alkoholism i samband 

med att förare ertappas med att köra rattonyktra. 



29

Resultaten visar på en koppling mellan de olika riskfaktorerna (nykterhet, 
hastighetsanpassning och säkerhetsutrustning). Förare som utsätter sig själva för en 
riskfaktor utsätter sig sannolikt också för en eller två av de övriga. Till exempel har förare 
som överskrider hastighetsgränserna 87 % högre sannolikhet för att aldrig använda 
bilbälte än förare som håller hastigheten. Kopplingen mellan fortkörning och rattfylleri 
är också hög. 
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 Analys

Den fundamentala frågan i den här rapporten är: hur ser kunskapsläget ut vad 
gäller de tre områdena hastighet, bältesanvändning och bältesanvändning och bältesanvändning nykterhet avseende nykterhet avseende nykterhet

två specifi ka faktorers betydelse för trafi kanternas regelefterlevnad: (a) omfattningen av 
trafi kövervakningen – och därmed upptäcktsrisken samt (b) sanktionernas utformning 
– och därmed konsekvenserna av upptäckt regelöverträdelse? Det råder i dag stor enighet konsekvenserna av upptäckt regelöverträdelse? Det råder i dag stor enighet konsekvenserna
i Europa kring att de här frågorna är centrala för möjligheten att nå snabba resultat i 
trafi ksäkerhetsarbetet. För Sveriges vidkommande kan, utifrån de analytiska verktyg som 
beskrivits i de inledande avsnitten, följande resonemang appliceras:

Moment I

Inledningsvis måste man tydligt poängtera att varje regelöverträdelse bör analyseras 

separat. Hastighetsöverträdelser, rattonykterhet och underlåtenhet att använda bilbälte 

torde inte vara utslag för samma fenomen och bekämpas sannolikt inte bäst med samma 

strategier. 

Moment II

För att kunna göra förutsägelser avseende hur människor kommer att reagera på rättsliga 

förändringar måste man känna till en del om de människor vars beteende man är intresserad 

av. I det här fallet rör det sig om tre olika grupper (vilka inte är internt homogena) för 

vilka vi vill veta om det går att förändra deras beteende så att det överensstämmer med 

gällande regler.  För det första handlar det om en grupp människor som inte respekterar 

hastighetsgränserna, för det andra en grupp människor som kör bil under påverkan av 

alkohol och för det tredje handlar det om en grupp trafi kanter som underlåter att använda 

bilbälte. Studier visar att en och samma person kan vara medlem av alla tre grupperna. I 

enlighet med vad som avhandlats tidigare i den här rapporten är det särskilt en egenskap 

hos de här olika gruppmedlemmarna som är avgörande för om det är möjligt att påverka 

dem med ökad övervakning och skärpta sanktioner och det är deras grundläggande 

inställning till att begå brott. För trafi kområdet saknas empiriskt förankrad kunskap om 

just detta – varför det återstår att arbeta utifrån hypoteser eller antaganden. De europeiska 
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forskningsprojekten ger dock ett antal ledtrådar som gör att man kan göra följande 

skattning:

 (a) Om man börjar med gruppen vars medlemmar bryter mot hastighetsbestämmelserna 
står det klart att det här är en för stor grupp för att den i sin helhet skall kunna hänföras 
till gruppen brottsbenägna. Men eftersom vi vet att en mindre grupp bilister tenderar 
att bryta mot samtliga de tre regelområdena får man förutsätta att man inom ramen 
för den stora grupp som bryter mot hastighetsbestämmelserna fi nns en mindre grupp 
som verkligen är brottsbenägna – låt oss säga i storleksordningen 10 procent. Det skulle 
innebära att 90 procent av de personer som bryter mot hasighetsbestämmelserna är endera 
brottsobenägna eller delvis brottsbenägna – låt oss säga att de utgör vardera 45 procent 
av huvudgruppen. Det spelar inte någon avgörande roll om den ena gruppen är större än 
den andra eftersom vi kommer att kunna konstatera att båda grupperna är påverkbara 
– under förutsättning att gruppen brottsobenägna är rimligt stor. 

(b) Såväl lagstiftning som de sociala normerna är mycket tydliga vad gäller 
rattonykterhet. Det gör att gruppen brottsobenägna förmodligen är tämligen liten – de 
som är beredda att köra bil alkoholpåverkade har sannolikt en nedsatt mottaglighet för 
socialt tryck. Låt oss säga att gruppen brottsobenägna utgör omkring 10 procent av de som 
kör bil påverkade av alkohol. De individer som kör rattonyktra och är delvis brottsbenägna 
är sannolikt inte heller dominerande eftersom Sverige redan i dag har stränga sanktioner 
på det här området samt att den svenska polisen tillämpar den ur avskräckningssynpunkt 
effektivaste formen av trafi kövervakning: Systematic Random Breath Tests (RBT) – om 
än i en begränsad skala. Ett rimligt antagande är att omkring 30 procent av de personer 
som kör rattfulla tillhör kategorin delvis brottsbenägna. Det ger vid handen att omkring 
60 procent av de bilister som kör rattfulla är brottsbenägna till sin läggning och svåra att 
påverka med övervakning och ökade sanktioner. Orsaken till deras inställning torde delvis 
kunna förklaras genom alkoholism, psykisk ohälsa, socialt utanförskap eller ”ungdomligt 
oförstånd”. 

(c) Med samma argument som för hastighetsöverträdelserna kan man sluta sig till att 
det bland de som inte använder bälte fi nns en mindre grupp brottsbenägna på vilka det brottsbenägna på vilka det brottsbenägna
inte biter med ökade sanktioner – låt säga 10 procent. Vidare kan man konstatera att 
de sociala normerna i samhället    förespråkar att man skall ha bilbältet på – om än inte 
med någon avsevärd styrka. De sociala sanktionerna som drabbar den som bryter mot de 
här normerna är förhållandevis svaga. Men normerna har ändå en inverkan vilket torde 
innebära att gruppen brottsobenägna är mindre än gruppen delvis brottsbenägna – låt oss brottsobenägna är mindre än gruppen delvis brottsbenägna – låt oss brottsobenägna
anta att de fördelar sig enligt 30/60 procent. 

Nedan följer en tabell över graden av brottsbenägenhet hos de som bryter mot trafi kregler
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Hastighets-
överträdelser

Rattonykterhet Bältesbrott

Obenägna 45% 10% 30%

Delvis benägna 45% 30% 60%

Benägna 10% 60% 10%

Fig. 3 Tabellen beskriver de trafikanter som regelbundet bryter mot reglerna. Den säger således inget 
om hur stor andel av den totala populationen förare som bryter mot trafikreglerna. Gruppen som 
bryter mot hastighetsbestämmelserna är betydligt större än de båda övriga. 

Gruppen bilister som bryter mot hastighetsöverträdelser är så stor att man kan 
sluta sig till att det inom den fi nns ett avsevärt antal individer som egentligen inte är 
brottsbenägna överhuvudtaget. I deras fall är det avsaknaden av tydliga sociala normer 
på området som är avgörande för att de inte rättar sig efter reglerna. Det faktum att 
det dessutom är tämligen osannolikt att man skall ertappas och straffas om man kör 
måttligt över hastighetsgränserna gör inte saken bättre. Det framförs emellanåt att 
hastighetsöverträdelser (och andra fel) sker omedvetet. TIPB-modellen visar emellertid 
att omedvetna fel beror på brister i endera attityder eller normer. Om samhällets normer 
och/eller individens attityder ger tillräckligt starka signaler hindrar de individer från att 
begå omedvetna fel. Nedan följer en tabell där olika skattningar sammanställts till en 
gradering av hur påverkbara människor är när det gäller att förändra sitt beteende mot att 
överensstämma med gällande regleringar för respektive område.

Hastighets-
överträdelser

Rattonykterhet Bältesbrott

Påverkbarhet 9 3 6

Fig. 4 Gradering (1-10) av möjligheten att med hjälp av ökad övervakning och strängare sanktioner 
påverka trafikanter som i dag bryter mot bestämmelserna



34

Moment III

En fördjupad förståelse av vilka faktorer som inverkar på de människor som bryter 
mot trafi kreglerna; samt en idé om hur man kan påverka dem i riktning mot ökad 
regelefterlevnad kräver en förfi nad analys. Det är här TIPB-modellen kommer in. I ett 
första steg handlar det om att avgöra huruvida den information och de processer som 
ligger till grund för individernas beslut att bryta mot trafi kreglerna skall relateras till det 
kollektiva eller till individerna. Om orsakerna står att fi nna i de gemensamma strukturerna 
– eller normsystemen om man så vill; bör man försöka förstå i vilken utsträckning man 
har att göra med störningar i kollektivets värderingar eller om orsakerna står att fi nna i 
något av de normbärande samhällssystemen (såsom ekonomin, politiken, rätten etc.). Om 
man däremot kan konstatera att problemen huvudsakligen har att göra med de delar av 
människors beslutsprocess som går att härröra till individens interna strukturer har man 
att avgöra om de är ett resultat av bristande förmåga till rationella resonemang (omdömet) 
vilket exempelvis kan orsakas av kunskapsluckor eller oerfarenhet etc; eller om problemen 
har att göra med attityder vilka tar sig uttryck i affektiva ställningstaganden. Om man ser 
till de tre nyckelområden av trafi ksäkerhet kan man konstatera följande:

(a) Den grupp som utifrån den inledande analysen rankades lägst vad gäller 
påverkbarhet med avseende på övervakning och straff var de som kör bil påverkade av 
alkohol. Det förefaller stå tämligen klart att de här problemen i hög utsträckning går att 
härröra till individens beslutsprocesser. Den europeiska forskningen visar hur det svenska 
samhällets normer är mycket tydliga och klara på det här området. Det är inte socialt 
accepterat att köra bil påverkad och de sociala sanktionerna om någon ertappas är mycket 
hårda. Lösningen på problemen med rattonykterhet står därmed troligen inte att fi nna 
i några strategier för att påverka samhällets normsystem. Inte heller torde det i någon 
omfattande utsträckning vara en fråga om attitydstöringar – det är svårt att föreställa 
sig att barn i Sverige fostras till att få en positiv känsla av att köra bil berusad. I stället 
är det högst troligt att rattonykterheten har sin huvudsakliga källa i bristande omdöme. 
Det är individernas oförmåga att, i den stunden de står inför att sätta sig i bilen och 
köra påverkade, fatta rationella och förnuftiga beslut som är avgörande. Det bristande 
omdömet har en grundläggande orsak och det är själva alkoholruset som sådant. Men 
därutöver kan man fi nna ett antal förklaringar till det bristande omdömet: alkoholism, 
svaga sociala nätverk, ungdomlig oerfarenhet, okunskap om riskerna etc. Poängen är dock 
att de här människorna inte är särdeles mottagliga för vare sig övervakning eller straff. 
Deras förmåga att bedöma risker korrekt är nedsatt vilket påverkar såväl synen på att köra 
påverkad som synen på att ertappas. Vikten av att upprätthålla en god övervakning och 
stränga sanktioner är dock stor – annars riskerar man att öka problemen bland dem som 
kan bedömas som delvis brottsbenägna. 
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(b) Uppskattningsvis är det så många som 60 procent av alla de som bryter mot 
bältesreglerna som är påverkbara. 30 procent är obenägna att begå brott och därför 
inte påverkbara i någon större utsträckning. De sociala normerna förespråkar defi nitivt 
bältesanvändning men inte så starkt att det får någon avgörande betydelse. I stället är 
det omdömet och risken för att skadas som verkar vara den främsta orsaken till varför 
människor säger sig använda bältet. Men – och det här är viktigt – bältesanvändarna 
gör knappast något rationellt övervägande vid varje tillfälle de står inför valet att ta på 
sig sitt bälte. I stället är det rutinen och känslan av obehag som inträder när individer 
underlåter att ta på sig bältet som fäller avgörandet. Det vill säga en klassisk attitydfråga. 
Attitydens funktion är ju att fungera som en kognitiv tumregel – det vill säga att den 
hjälper till vid rutinmässiga beslut genom att leverera en känsla som antingen är positiv 
eller negativ inför ett objekt. I det här fallet att inte ta på sig bältet – känslomässigt känner 
föraren att något är fel och påminns om att ta bältet på sig. I de fall då föraren ”glömmer 
bort” att sätta på sig bältet är det en fråga om att dennes interna väckarklocka inte givit 
signal, alternativt att signalen var för svag. Tekniska system för att påminna föraren är bra 
hjälpmedel – men kan inte ersätta en inifrån kommande obehagskänsla. Övervakning 
och straff fyller en viktig funktion i det att de upprätthåller de normer i samhället som 
får människor att uppfostra varandra på ett sätt som skapar interna kognitiva tumregler 
i form av attityder. Men det är tveksamt om det är rätt väg för att förmå den grupp av 
regelförbrytare som visserligen logiskt håller med om att de skall använda bilbälte – men 
saknar tillräckligt starka interna signaler för att i alla lägen låta sig påminnas. Lägg till det 
de praktiska svårigheterna med att övervaka bältesanvändningen så blir argumenten för 
att arbeta med attitydförändringar och tekniska lösningar desto starkare. 

(c) Vad gäller den mycket stora grupp bilister som bryter mot hastighetsbestämmelserna 
ser det annorlunda ut. Om man strävar efter att upprätthålla hastighetsbestämmelserna 
kan man bara dra slutsatsen att de sociala normerna inte förefaller att fungera alls vad gäller 
moderata hastighetsöverträdelser. Snarare är det så att de svenska bilförarna anser att man bör 
anpassa sig efter trafi krytmen. Normerna skapas i det praktiska trafi karbete. Ur ett europeiskt 
perspektiv står det dessutom klart att svenskarna utmärker sig på två sätt: för det första ser 
vi inte sambandet mellan höga hastigheter och ökade risker i trafi ken; och för det andra 
tycker vi om att köra fort i högre utsträckning än övriga européer. Avsaknaden av normer 
har dessutom lett till en avsaknad av attityder som kan vägleda bilförarna. Svenska bilförare 
verkar inte känna några affektiva obehag av att bryta mot hastighetsbegränsningarna och 
de har dessutom svårt att utifrån sitt omdöme (förmågan att resonera rationellt) motivera 
varför de skall sänka hastigheten. Omdömet används i stället till att bedöma händelser i 
trafi ken och att anpassa hastigheten efter eget huvud och rådande omständigheter. Enligt 
skattningen ovan bör omkring 90 % av de svenska bilförarna vara mottagliga för ökade 
kontroller och skärpta sanktioner – orsaken är att såväl obenägna som delvis obenägna i det 
här fallet är påverkbara (mer om varför det förhåller sig på det viset nedan). 

Sammantaget kan man säga att TIPB-modellen så här långt ger vid handen att det 
främst är i fråga om hastighetsbegränsningarna som det fi nns fog att öka trafi kövervak-
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ningsinsatserna och att skärpa sanktionerna. Vad gäller nykterhet och bältesanvändning 
fi nns det anledning att upprätthålla nuvarande nivåer samt att sätta in andra typer av 
insatser som är anpassade att hantera människors omdömesförmåga och deras attityder. 

Typ av överträdelse Huvudsaklig förklaringsram

Hastighet Normer

Nykterhet Omdöme

Bälte Attityder

Fig. 5 TIPB-analysen ger följande huvudsakliga förklaringsramar kring varför trafikregler 
överträds – följdaktligen är det också på de här områdena man bör göra ingrepp om man vill öka 
regelefterlevnaden. 

Moment IV

 Med ovanstående sagt kommer den fortsatta analysen att koncentreras till området för 
hastighetsöverträdelser. Dels på grund av att det är den enskilt mest bidragande faktorn 
till döda och allvarligt skadade i trafi ken – och dels på grund av att det förefaller vara 
på det här området som det är troligast att man kan uppnå betydande framgångar vad 
gäller ökad regelefterlevnad som ett resultat av ökad övervakning och skärpta sanktioner. 
Det fi nns dock en avgörande invändning mot att genomföra dylika skärpningar och den 
har att göra med legitimitet. Det är en i Sverige omhuldad uppfattning att det inte är 
vare sig möjligt eller önskvärt att införa ”hårdare” tag mot fortkörare eftersom en sådan 
strategi förefaller sakna den folkliga legitimitet som krävs för en lyckad implementering. 
Därutöver pekar man på de praktiska problemen med ökad övervakning. Exempelvis 
drar man i rapporten från SUNfl ower-projektet slutsatsen att Sverige bör rikta in sina 
ansträngningar mot att komma till rätta med hastighetsöverträdelserna – men att det 
förefaller utsiktslöst att försöka lösa problemen med hjälp av ökat antal kontroller och 
skärpta straff: ”Eftersom det svenska vägnätet är omfattande och trafi kdensiteten låg 
kommer utökade insatser i form av lagstiftning, polisiärt arbete och sanktioner att vara 
kostsamma och därigenom få begränsad effekt på de enskilda förarna” (Sunfl ower, 2002, 
sid.120). Det är dock svårt att utläsa ur SUNfl ower-rapporten hur man kommit fram till de 
slutsatserna.  Det blir därmed nödvändigt att undersöka om de här hindren är av en sådan 
karaktär att man kan dra slutsatsen att Sverige inte bör genomföra de åtgärder som annars 
förefaller lämpliga. Inledningsvis genomförs den analysen med hjälp av de kunskaper 
som fi nns inom området för brottsförebyggande arbete – eller prevention. Som beskrivits 
i ett tidigare avsnitt brukar man tala om individualprevention och allmänprevention när 
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man vill beskriva möjligheterna att påverka potentiella förbrytare i riktning mot ökad 
regelefterlevnad. Det innebär att straffhotet kan ha en direkt avskräckande effekt på den 
enskilde som står inför valet att begå en regelöverträdelse och har då en individualpreventiv 
effekt. Men det kan också ha en inverkan på hur samhället, eller kollektivet bedömer 
brottet – och får då en allmänpreventiv effekt. Normalt brukar man inom kriminologin 
sätta en förhållandevis låg tilltro till straffets allmänpreventiva effekter – vilket kan 
förklaras med att kriminologer normalt sysslar med att undersöka brottsbenägna (på vilka 
straffhotet har ringa inverkan) eller på sin höjd delvis brottsbenägna individer (på vilka 
straffhotet bara har individualpreventiva effekter). I fallet med hastighetsöverträdelser har 
man dock att göra med en grupp regelförbrytare som ser annorlunda ut – den utgör i det 
närmaste ett tvärsnitt ur den vuxna befolkningen. Med andra ord är den befolkad av stora 
mängder människor som normalt inte kan tänka sig att begå ett brott. Möjligheterna att 
påverka den totala populationen blir då större. Ta en övervakningskamera som exempel: 
uppsatt på en sträcka där olyckor förorsakade av hastighetsöverträdelser förekommer kan 
den exempelvis (a) skapa debatt och uppmärksamhet kring problemen på sträckan och 
därmed ha en primär preventiv effekt; (b) vidare kan den genom sin placering påverka en 
grupp bilister som normalt kör för fort att förändra och anpassa sig efter gällande regler 
och därmed utöva en sekundär preventiv påverkan; (c) och slutligen bidrar kameran till 
att individer som bryter mot hastighetsbestämmelser kan identifi eras och bötfällas och 
därmed utövas en tertiär preventiv påverkan. Så länge det rör sig om en uppsatt kamera 
får det enbart lokala effekter – men om satsningen är tillräckligt kraftfull kommer den 
att skapa ringar på vattenytan vilket återigen kan illustreras genom TIPB-modellen. 
Kopplingen ser ut enligt följande (se förklaring under avsnittet Hur påverkar man 
människors beteenden ovan).

Fig. 6 TIPB-modellen som beskriver hur samhällets normer intervenerar i individernas beslutsprocesser. 

10

Bland annat blir det möjligt att öka förståelsen kring hur rättsregler, polisiärt arbete och 

sanktioner påverkar människor beteenden.  

Fig. 1 TIPB-modellen beskriver en kognitiv process och utgör en symbios mellan TPB-
modellen och Håkan Hydéns modell över vad som konstituerar normer.  

Normer kan förmedlas och bevaras genom alla de former av kommunikation och 

informationslagring som står människan tillbuds. I begynnelsen lagrades den här 

informationen huvudsakligen i människors hjärnor och reproducerades muntligt. I dag lagrar 

vi även normer i bland annat elektronisk och tryckt form och kommunicerar dem eventuellt 

genom massmedier. Poängen är att i varje individuell beslutsprocess existerar de aktuella 

normerna utanför den individ i vilken processen är aktiverad. Det beror på att normen utgör 

omgivningens inlägg i den individuella beslutsprocessen. Varje individ kan vara en del av 

omgivningen (och förmedla normer) i det att andra individer är inbegripna i en beslutsprocess; 

men aldrig i de egna beslutsprocesserna. Hydéns normmodell ger vid handen att utöver den 

kognitiva process, genom vilken normer förmedlas mellan individer och deras omgivning, 

konstitueras normerna av de två klassiska storheterna varat och börat. Det vill säga att alla 

normbildningsprocesser är (a) kognitiva och består av (b) omgivningens förväntningar på hur 

individer skall bedöma sina materiella/faktiska förutsättningar och/eller (c) omgivningens 

förväntningar på hur individer skall omfattas av olika (känslomässigt förankrade) värderingar.  
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Normer konstitueras av tre element: System, värden och det kognitiva mötet mellan 
individer och deras omgivning. I det att en artifi ciell förändring av normens systemelement 
(exempelvis genom förändringar i rätten) genomförs så kommer det att få effekter på 
individernas interna beslutsprocesser. Personer som tillhör kategorin obenägna att begå 
brott kommer i det att de dockar på den nya normen att gradvis förändra sina attityder så att 
de överensstämmer med de signaler som levereras av omdöme och normer (ett mänskligt 
kännetecken är en strävan efter intern harmoni). Med tiden kommer attitydförändringen 
att genom kognitiva möten mellan omgivning (normer) och individer fylla normens 
värdeelement med ett nytt innehåll – på så sätt skapar rätten bestående förändringar vad 
gäller individers attityd och värderingar i samhället. Det allmänna rättsmedvetandet och 
samhällets normer är med andra ord påverkbara. Historien visar på fl era exempel varav 
två är förbudet mot barnaga och rattfyllerilagstiftningen. 

Ett av de tydligaste exemplen på hur en lag – i kombination med andra styrmedel – 
framgångsrikt har förändrat människors attityder och beteenden är förbudet mot barnaga 
som infördes i Föräldrabalken år 1979. Totalförbudet mot att aga barn möttes av mycket 
kraftiga protester när det infördes. Såväl representanter för justitiedepartementet som 
domstolsväsendet pekade på det faktum att en sådan lag saknade stöd i det allmänna 
rättsmedvetandet. En undersökning 1965 visade att femtiotre procent av svenska folket 
ansåg att ”kroppsaga är ett omistligt redskap när det gäller uppfostran och undervisning 
av barn”. Hos en stor del av det svenska folket fanns det således en djupt rotad tradition 
att använda sig av våld som bestraffningsmetod mot barn. I förarbetena till lagen kan 
man läsa:

Delade meningar rådde bland remissinstanserna om kroppsaga helt borde förbjudas som 
uppfostringsmedel. Å ena sidan ansåg medicinalstyrelsen att det vore naturligt och riktigt 
att förbjuda aga. Denna betecknades som förkastlig från medicinska och barnpsykologiska 
synpunkter. Enligt styrelsen torde det emellertid förhålla sig så att sådant stadgande skulle 
sakna stöd i det allmänna rättsmedvetandet och inte kommer att åtlydas. --- Stadsförbundet 
ansåg att det inte var uteslutet att lagändringen så småningom kunde påverka allmänhetens 
instälning till kroppsagan som uppfostringsmedel och därmed öka utsikterna att avslöja 
misshandelsfallen. Om och i vad mån denna verkan kunde fås ansåg förbundet i första 
hand bero på hur lagändringen gjordes känd och senare ständigt underströks genom 
undervisning och upplysning. (SOU 1978:10, Barnens rätt – Om förbud mot aga) 
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Efter omfattande debatter beslutade man att trots en splittrad opinion införa ett 
totalförbud mot aga av barn. Omkring två decennier senare visade en undersökning hur 
den allmänna opinionen hade svängt fullständigt (Demokratirådets rapport, 1995, s. 76 
ff ). På frågan om ”aga som barnuppfostringsmetod ”bör vara tillåten i Sverige svarade 
hela 91 procent nej.3

Därmed representerar lagen om förbud mot barnaga en av de, i det allmänna 
rättsmedvetandet, bäst förankrade lagarna i Sverige i dag. Det går givetvis inte att med 
någon säkerhet hävda att det är lagstiftningen i sig som har svängt attityderna till aga som 
uppfostringsmetod. Men det fi nns ett antal indikatorer som pekar mot att lagstiftningen 
spelat en avgörande roll. Bland annat genom jämförelser mellan länder som har lagstiftat 
på området och länder som inte gjort det.

Ett annat exempel på en rättslig förändring som till synes framgångsrikt har bidragit 
till att förändra människors attityder är rattfyllerilagstiftningen. Rattfyllerilagstiftningen 
är ett exempel där lagstiftaren gått före och använt viss paternalism gentemot befolkningen 
genom att lyfta fram trafi ksäkerhetsintressena och på goda grunder sätta dem före 
befolkningens dryckesbehov. Det fanns under seklets första halva en stark opinion mot att 
lagstifta mot rattonykterhet. 1927 års trafi ksakkunniga formulerade sig enligt följande:

Beträffande vissa företeelser där en attitydförskjutning i det allmänna rättsmedvetandet 
ägt rum (som i de två exemplen ovan) har denna förändring skett samtidigt som lagen 
skärpts och tillämpats strikt eller hårt (BRÅ-rapport, 1996:1). Generellt kan man säga att 
det föreligger goda möjligheter att förändra sociala normer i en riktning mot legitimitet 
för rättsliga åtgärder om:

3 Däremot anser 78 % av de tillfrågade vuxna att materiell bestraffning som indragen veckopeng 
är acceptabel – vilket antyder att det inte är bestraffningen i sig som förkastas – utan enbart den 
olagliga kroppsliga bestraffningen. 

Under dylika förhållanden kan det vid ett första betraktande synas som om ett 
strängt upprätthållande av kravet på förares fullständiga avhållsamhet från alkoholhaltiga 
drycker vore det enda effektiva medlet för borteliminerandet av de risker som förarnas 
alkoholförtäring kan medföra för trafi ken. En lagstiftning av dylik innebörd torde dock 
helt visst icke komma att i praktiken medföra de resultat som med densamma åsyftas --- 
Ett överskridande av lagen i ej ringa utsträckning torde och vara att emotse och detta utan 
att det allmänna rättsmedvetandet kommer att med större skärpa reagera häremot. En 
dylik lag skulle medföra minskad respekt för lagarna samt även giva upphov till spioneri 
och andra trakasserier. (SOU 1929:16 s. 129 ff.)
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- Det beteende man vill förhindra riskerar att skada eller döda en enskild (oskyldig) 

person – vilket tenderar att väcka större sympati än den reglering som syftar till 

att förhindra skador av mer allmän karaktär. 

- Skadorna riskerar att vara av bestående fysisk/psykisk karaktär – det går inte att 

läka sviterna av det oönskade beteendet.

- Skadorna drabbar – eller riskerar att drabba barn. Lagstiftning som i sin 

argumentation kan åberopa skydd av barn har stor potential att svänga 

attityder. 

Det framstår som tämligen klart att skärpta strategier avseende påtryckningsmedel för 
ökad regelefterlevnad på trafi kområdet uppfyller de tre punkterna enligt ovan (särskilt 
vad gäller hastighet och nykterhet där skador riskerar att drabba oskyldig i högre grad 
än vad gäller bälte). Följaktligen är förutsättningarna för att skärpt lagstiftning och 
tillämpning på det här området på sikt kommer att bidraga till normbildningsprocesser 
goda. Långsiktigt kommer sannolikt attitydförändringar som ett resultat av de rättsliga 
förändringarna att skapa bred legitimitet. 
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Moment V

Till sist återstår frågan om på vilka nivåer man i så fall bör lägga trafi kövervakningen och 
bötesbeloppen (vi bortser i det följande från andra typer av sanktioner vilka självklart 
också bör övervägas). Främst är det ekonomer som sysslat med att undersöka hur man 
utformar optimal grad av övervakning och sanktion.  

Ett sätt att fastställa de här nivåerna är att utgå från individernas beslutssituationer 
och värdera deras Expected Utility  (N. Garoupa, 1997). Formeln är EU = pU(f-b)-(1-
p)U(b) där p är sannolikheten att lyckas, f är en eventuell förtjänst och b är kostnaden 
om man misslyckas. Ponera att en man erbjuds att spela på slantsingling. Det kostar 
3 kronor att delta i spelet (b) och man erbjuds 9 kronor om man vinner (f ). Kalkylen 
kommer då att se ut enligt följande: EU = 0,5 (9-3)-0,5(3) = 3-1,5=1,5 Om man spelar 
låt säga 10 gånger så kommer det att kosta 30 kronor och man kommer att vinna 45 
kronor vilket ger ett överskott på 15 kronor totalt och per singling ett EU om 15/10 = 
1,5. Värdet är positivt och han gör därmed klokt i att delta i spelet. Om man översätter 
resonemanget till fortkörning skulle det kunna se ut enligt följande: En lastbilsägare 
transporterar gods över Sverige. Han har räknat ut att han tjänar i snitt 1500 kronor 
per transport om han överskrider hastighetsgränserna med 10 kilometer i timmen. Den 
ökade bränsleförbrukningen kommer dock att kosta honom 500 kronor per transport. 
Risken ett ertappas i en fartkontroll bedömer han  vara 0,5 procent och eventuella böter 
kan förväntas bli 1000 kronor. Hans kalkyl kommer då se ut enligt följande: EU = 
0,995(1500-500)-0,005(1000) = 995-5 = 990 kronor. Han bör således välja att bryta 
mot hastighetsbestämmelserna. 

Individen kommer att begå brott om det förväntade resultatet är positivt. Principen 
bygger på ett tankeexperiment där individen föreställer sig att det går att upprepa 
händelseförloppet ett stort antal gånger och att man därefter kan summera vinster och 
förluster och att om vinsterna i det långa loppet överväger fatta beslut om att begå den 
kriminella handlingen.

Problemet är att den formeln inte säger något om hur individerna värderar sina pengar 
i förhållande till den positiva känslan av att framföra bilen i en hastighet som regleras 
via det egna omdömet. Formeln visar därmed hur processen ser ut men inte hur olika 
variabler skall värderas. 

En annan möjlighet är att använda sig av en av den utilitaristiska ekonomiska teorin 
företrädd metod (N. Garoupa, 1997) som går ut på att den ekonomiska skadan av 
regelbrottet skall delas av dem som är ansvariga för att skadan uppstår. I det här fallet 
kan man för enkelhetens skull hävda att samtliga bilförare bör ges ett kollektivt ansvar 
eftersom orsaken till regelbrotten är utvecklandet av en gemensam norm som accepterar 
hastighetsöverträdelser. 

En beräkning ser då ut enligt följande: f = h/ (p x 0,01) där f = bötesbeloppet, h 
= värdet på skadan och p = upptäcktsrisken. Upptäcktsrisken avser regelbundna 
hastighetsöverträdelser under ett år. Samhällskostnaden för en trafi kdöd beräknas 
till 17.511.000 kronor (SIKAS PM 2005:16; s. 11); antalet döda per år på grund av 
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hastighetsöverträdelser är omkring 200 personer; det ger samhällskostnader på sammanlagt 
3.502.200.000 kronor; antalet körkortsinnehavare med B-behörighet är 5.662.000 
personer; vilket ger en samhällskostnad fördelad på körkortsinnehavarna om 620 kronor
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Fig. 7 Ovanstående figur visar på möjligheterna att utföra beräkningar på vilka nivåer övervakning 
(upptäcktsrisk) och bötesbelopp bör ligga på för att få genomslag.

Med hänsyn till ovanstående analyser förefaller det rimligt att Sverige ökar 
trafi kövervakningen (gärna automatiserad) samt skärper sanktionerna i fråga om 
hastighetsbrott.  Beräkningarna som redovisas i tabellen ovan ger att en rimlig nivå 
vore att den subjektiva upptäcktsrisken ligger omkring 5-10 procent för en bilist som 
regelbundet kör för fort under ett år – samt att bötesbeloppet fastställs till mellan 6.200 
– 12.400 kronor. Om en dylik skärpning skulle genomföras med ett uttalat stöd från den 
politiska sfären fi nns det anledning att anta att regelefterlevnaden skulle öka med över 50 
procent. En sådan ökning skulle spara omkring  ett hundra liv årligen vilket i ekonomiska 
termer motsvarar 1.751.100.000 kronor. Därtill kan man lägga en avsevärd minskning 
av antalet svårt och lindrigt skadade. Det psykiska och fysiska lidandet som orsakas av 
trafi kolyckor är oerhört och drabbar såväl inblandade som anhöriga. I det perspektivet får 
varje förhindrad trafi kolycka en avgörande betydelse.  
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Det nationella trafi ksäkerhetsmålet bygger på den s.k. 
nollvisionen och syftar till att ingen skall dödas eller skadas 

allvarligt i vägtrafi ken. År 2007 har angivits som ett etappmål 
då antalet döda inte får vara fl er än 270 personer, vilket är nära 
en halvering av dagens siffror. 

I den här rapporten, som utgår från slutsatser dragna vid 
en omfattande litteraturstudie under våren 2005, analyseras 
möjligheterna att med hjälp av ökad trafi kövervakning och 
skärpta sanktioner, öka regelefterlevnaden i trafi ken och på så 
sätt minska antalet dödade. Preliminära beräkningar pekar på 
att förändringar i linje med vad som föreslås i den här rapporten 
har potential att minska antalet dödsfall i trafi ken med omkring 
100 per år. 

Måns Svensson


