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I detta dokument redovisas den senaste observationen i september 
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BILBÄLTESANVÄNDNINGEN I SVERIGE 1983-1992

av Hans-Åke Cedersund 
Statens väg- och trafikinstitut 
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Obserservationer hösten 1992 visar att bilbältesanvändningen i 
personbil åter ökar. Den stagnation och till och med nedgång i 
användningen som noterats de senaste åren har med andra ord bru
tits. Som troliga orsaker till den ökade användningen av bilbäl
ten måste anges den kampanjverksamhet som bedrivs av TSV och NTF 
under 1992 och en positiv massmediabevakning. En slutsats som 
dras av projektet är att bilbältesanvändningen förmodligen 
ständigt måste stöttas av informationskampanjer.

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansven
ska städer i en obruten serie sedan 1983. Från 1983 till åtmins
tone 1988 ökade användningen kontinuerligt. Mest ökade den bland 
baksätespassagerarna. 1983 var användningen bland vuxna i bak
sätet blygsamma 10 % men ökade markant, i samband med att lagen 
om bilbältesanvändningen för vuxna i hela bilen trädde i kraft 
1 juli 1986, till 60 %. Från 1988 till 1991 hade den ökat till 
70 % och 1992 till 80 %. Motsvarande nivå för barn i baksätet 
ligger ungefär 10 procentenheter högre.

Bältesanvändningen bland förare och framsätespassagerarna har 
under hela observationsperioden legat på en betydligt högre och 
jämnare nivå. Förare och framsätespassagerare använder bilbälte 
till ungefär 90 %. 1990 och 1991 sjönk användningen men steg
igen 1992 till i nivå med 1989 års värde.

Som en trolig orsak till de lägre nivåerna under 1990 och 1991 
har främst angivits avsaknaden av upplysningskampanjer. Under 
1970-talet och fram till 1988 föregick bälteslagarna av effek
tiva upplysningskampanjer. Dessa har inte följts upp med nya 
kampanjer under 1989-1991.



Under 1992 har därför ett antal kampanjer genomförts. Mest upp
märksammad har kanske den s k blodiga kampanjen blivit, som TSV 
genomförde, och som råkade sammanfalla med delar av mätperioden. 
En svart-vit kopia av en av de stora affischerna i fyrfärgs- 
tryck, som satt uppe på de stora annonstavlorna i början av sep
tember, återfinns i bilaga 1. Under större delen av 1992 har Det 
också förekommit många andra kampanjer av dels lokal, dels 
nationell karaktär. Dessutom har flera kampanjer riktat sig till 
speciella målgrupper. En omfattande kampanj har riktats mot den 
grupp som anses vara minst motiverade för att använda bilbälte, 
nämligen unga manliga förare. Dessutom har massmedia genomgående 
skrivit positivt om bilbälten sedan åtminstone något år till
baka. Lokala kampanjer och exempelvis NTFs lokalorganisationers 
observationer har ofta getts bra uppmärksamhet.

Att kampanjerna haft effekt visar inte minst det faktum att an
vändningen ökat igen. Dessutom är användningen högre under den 
"blodiga kampanjen" än omedelbart före. En viktig slutsats måste 
därför bli att bilbältesanvändningen ständigt måste stöttas av 
mer eller mindre kontinuerliga informationsaktiviteter.

Användningen av bälte påverkas av en mängd faktorer. Dessa fak
torer är dessutom starkt korrelerade med varandra. Exempelvis 
ökar användningen ju längre resa som ska göras. Ju fler passage
rare i bilen i desto högre grad använder föraren bälte. För 
förare utan passagerare, som är klart dominerande i vardagstra- 
fiken, är användningen 6-10 procentenheter lägre än för förare 
med en eller fler passagerare.

Vid en jämförelse mellan olika trafikslag så används bilbälte i 
betydligt högre grad i helgtrafiken än i vardagstrafiken. För 
den långväga trafiken under helgen använder exempelvis förarna 
bälte till nästan 97 %. En nivå som dessutom ökat sedan 1988. 
Motsvarande nivå för vardagstrafik som inte är rusningstrafik 
eller kvällstrafik är 84 %, vilket dock är lägre än



under 1988. I rusningstrafiken är förarna bara marginellt mer 
benägna att använda bälte, 86 %, en nivå som också är lägre än 
1988.

Under morgonens rusningstrafik utgörs en klar majoritet, 80 %, 
av personbilar med förare utan passagerare. Målgruppen för en 
framtida kampanj är därför lätt att utkristallisera. Den rela
tivt största effekten erhålls om man kan påverka vanebilisten, 
som åker samma tur varje vardagsmorgon, att i högre grad än idag 
inkludera bilbältet i morgonritualen.





Ungefär i mitten av 1960-talet kom de första svenska bilarna med 
säkerhetsbälten. I början riktades mycket kritik mot "säkerhets
bältet" som sas kunna orsaka strypningar och dylikt. Vartefter 
bilbälten byttes ut mot bekväma och bättre bilbälten exempelvis 
i form av rullbälten har bilbältet blivit allmänt accepterat.

1967 kom den första lagen om att det skulle finnas bilbälte i 
framsätet i alla nya bilar från och med 1969 års modell och 1970 
kom motsvarande lag om bilbälte i hela bilen.

Lagen om att man också skulle använda bältet som fanns i fram
sätet kom först 1 januari 1975. Då hade säkerhetsbältet fått 
viss acceptans och lagen hade föregåtts av en omfattande upp
lysningskampan j . Ytterligare elva år senare, 1 juli 1986, blev 
det obligatoriskt för alla vuxna att använda bilbälte oavsett 
var man satt i bilen. Slutligen, 1 april 1988, kom lagen som 
ålade alla, både barn och vuxna, att använda bilbälte såväl i 
framsätet som i baksätet.

Det tog alltså 25 år från det att de första bilbältena montera
des i bilarna till det att det blev obligatoriskt att använda 
dem. Med tanke på att bilbältet, så när som under dess späda 
barndom, accepterats som en av de effektivaste trafiksäkerhets- 
värderingsåtgärderna så måste det betraktas som en lång tid.

I september 1983 gjorde VTI de första årliga observationerna av 
användningen av bilbälten i personbilar. 1983 låg exempelvis 
användningen bland vuxna i baksätet, som då inte omfattades av 
någon lag om obligatoriskt bältesanvändning i baksätet, på blyg
samma 10 %. I framsätet däremot, som haft motsvarande lag sedan 
1975, låg användningsgraden på nära 90 %.

VTI observerade enligt det s k "stora mätprogrammet" som omfat
tar tio mätplatser i sex tätorter i mellansverige. I kronologisk 
mätordning: Göteborg, Skövde, StorStockholm (Sundbyberg och
Sollentuna), Västerås, Norrköping och Linköping. Sammanlagt 
observerades 60-70 000 personbilar. Taxi och firmabilar av typ



Televerkets personbilar undantogs. En enkel definition av "per
sonbil" som tillämpats är personbil med plats för passagerare i 
ett baksäte.

VTI har genomfört det stora mätprogrammet åren 1983, 1984, 1985, 
1986, 1988 och 1992. Däremellan har VTI genomfört det s k lilla
mätprogrammet, som är en delmängd av stora mätprogrammet. Detta 
har skett vid följande tillfällen: Före och efter lagen om
obligatoriskt användande av bilbälte för vuxna i baksätet trädde 
i kraft 1 juli 1986 och efter motsvarande lag för barn trädde i 
kraft 1 april 1988. Dessutom har lilla programmet ersatt stora 
mätprogrammet 1987, 1989, 1990 och 1991. Lilla mätprogrammet om
fattar ungefär 17 000 personbilsobservationer.

Eftersom observationer gjorts åtminstone enligt det lilla mät
programmet vid samtliga tillfällen finns det jämförbara data 
från 13 olika tillfällen. Urvalet av mätplatser för det lilla 
programmet ur det stora programmet har lagt tonvikten vid att 
observera många baksätespassagerare.

Enbart det stora mätprogrammet kan uttala sig om användnings
graden för olika trafiktyper såsom helgtrafik kontra vardags- 
trafik; fjärrtrafik kontra lokaltrafik; rusningstrafik morgon 
och eftermiddag o s v .



Syftet med observationerna är att, för en så bred trafikpopula- 
tion som möjligt, undersöka hur användningen av bilbälten i per
sonbilar, förändras över åren i Sverige.

Användningen av bilbälte påverkas av en mängd faktorer. Många av 
dessa faktorer är dessutom starkt korrelerade med varandra. 
Många har dessutom större påverkan på bilbältesanvändning än den 
tidstrend som VTI vill undersöka. En av de viktigaste faktorerna 
är "resans längd". Ju längre resa desto större sannolikhet att 
bältet används. Andra faktorer är "förarens ålder", "resans 
ändamål", "förarens kön", "antalet passagerare", "landsbygd 
eller tätort", "tidpunkt", "veckodag", "väglag" och olika upp
lysningskampan jer .

Sambanden är svåranalyserade men trots det är de allmänt accep
terade. Skillnaden i bilbältesanvändning för en ensam förare på 
en kort resa i en mindre ort en vardag, jämfört med en förare 
med flera passagerare på långresa på en motorväg en helg är 
flera tiotals procentenheter. Därför är det svårt att jämföra 
olika studier som har observerat olika trafik i olika miljöer 
och på olika tidpunkter.

Vid en analys av tidstrender måste effekten av alla dessa fak
torer neutraliseras så långt det är möjligt. Däremot kan inte 
effekter av tidstypiska händelser som effektiva kampanjer sär
skiljas utan vidare.

Mätplatserna har valts ut bland samtliga cirkulationsplatser i 
Sverige. Av praktiska skäl har mätplatserna satts ihop till tre 
mätblock. Dessa tre block består av vardera en plats i Göteborg 
och Skövde, två platser i vardera Stockholm/Västerås och två 
platser i vardera Norrköping/Linköping. Trafiken är ganska kom
plext sammansatt med både lokaltrafik och fjärrtrafik, med både 
vardagstrafik och helgtrafik, med arbetsresor och fritidsresor.



Vid de tillfällen när VTI inte observerar enligt hela stora pro
grammet mäts enligt det s k lilla mätprogrammet som består av de 
två mätplatserna i Västerås plus en i Norrköping. Lilla mät- 
serien är således en delmängd av den stora mätserien. VTI har 
alltså mätt och kan därför göra jämförelser i lilla mätserien 
för samtliga tillfällen som VTI observerat bilbältesanvändningen 
sedan 1983, sammanlagt 13 gånger.

Observationerna har gjorts i cirkulationsplatser bland annat av 
följande skäl:

Cirkulationsplatser har i allmänhet stor trafik. Cirkula
tionsplatser har hög kapacitet och anläggs därför ofta där 
flera stora trafikleder med ofta blandad trafik möts.

Fordonen måste ofta minska hastigheten precis innan de åker 
in i cirkulationsplatsen vilket underlättar observationerna. 
En signalreglering stoppar också upp trafiken men de sista 
köfordonen har för hög hastighet när de passerar korsningen.

Det är lätt att hitta en liten upphöjning vid sidan av en 
infart till en cirkulationsplats som underlättar observatio
nerna.

VTI studerar bara personbilar. Taxi och exempelvis Televerkets 
bilar observeras inte. Personbil definieras här som personbil 
med plats för passagerare i baksätet. Alla personer observeras, 
även spädbarn i barnvagnsinsats. Däremot skiljs på barn och 
vuxna. "Barn" är yngre än cirka 13-15 år.

VTI observerar under sammanlagt nio dygn i september. För att 
kunna studera exempelvis användningen av bilbälten i baksätet är 
det nödvändigt med ett stort inslag av helgtrafik.

September är en lämplig månad då den kan förväntas vara en rep
resentativ månad för hela året. Exempelvis semestertrafik och 
vintertrafik kan antas vara avvikande från de flesta andra tra
fiktyper.

Självfallet är det inte meningsfullt att studera bilar efter 
mörkrets inbrott. Likaså är det inte meningsfullt att observera



för små trafikvolymer. Därför görs alla observationer efter kl 
06.30 på vardagar, 08.00 på lördagar och 12.30 på söndagar.

VTI observerar ungefär 17 000 respektive 70 000 personbilar i 
lilla och stora mätprogrammet.

Observationerna görs i de flesta fall i infarterna till cirkula- 
tionsplatserna. Hastigheterna där är lägre än i utfarterna. Som 
regel är bara tre infarter av intresse. Två på huvudvägen och en 
av de anslutande lederna.

Observatörerna fyller i ett formulär (se bilaga 2) där de vanli
gaste kombinationer av förare och passagerare, bältade och obäl- 
tade finns förnoterade. Dessutom finns det plats att själv rita 
dit de mer udda kombinationer som kan observeras. Ett formulär 
räcker normalt till ett helt arbetspass, 45 minuter.

Det är oundvikligt att olika observatörer ger något olika resul
tat . Det gäller framförallt det svårobserverade baksätet. För 
att mildra effekten av olika observatörer får dessa rotera på de 
olika infarterna enligt ett schema. Avsikten med VTIs mätning är 
inte att skatta nivån på bilbältesanvändningen utan att skatta 
förändringarna över tiden i bilbältesanvändningen. Därför är det 
av yttersta vikt att programmet är så likt som möjligt år efter 
år. Det gäller tiden för mätpassen och självfallet också att 
mätplatserna och att observatörerna är desamma. För ett tre 
dagars mätprogram använder VTI fyra observatörer. VTI har sedan 
några år tillbaka bara använt sammanlagt fem olika observatörer.



3.1 Sammanfattande analys och kommentarer

1992 års observationer visar att användningen av bilbälten
verkar öka igen efter att ha stagnerat under 1990-1991. Använd
ningen under 1992 kan ha påverkats relativt kraftigt av de kam
panjer som pågått under året och av den entydigt välvilligt
inställda mediabevakningen.

Det är svårt att särskilja effekter av enskilda kampanjer men 
det finns mycket som talar för att kampanjer har stor effekt 
åtminstone på kort sikt. Från mitten av sextiotalet fram till 
senaste lagen om obligatorisk användning av bilbälten trädde i 
kraft 1 april 1988 föregicks lagarna av tidvis ganska intensiva 
och framgångsrika upplysningskampanjer. Som exempel på en fram
gångsrik kampanj brukar nämnas den s k elefantkampanjen "Inga 
elefanter i baksätet!", se bilaga 3. Budskapet var att vid en 
frontalkrock blir en obältad baksätespassagerare tung som en 
elefant och kan krossa framsätespassagerarna.

I samband med lagen om obligatorisk användning av bilbälte även 
i baksätet för vuxna trädde i kraft 1 juli 1986 gjorde VTI en 
före/efterobservation. Helgen före 1 juli använde 24 % av alla 
vuxna bilbälte när de satt i baksätet. En vecka senare, efter 
lagen, var motsvarande nivå 60 %.

Efter 1988 avstannade kampanjverksamheten. Bilbältet ansågs vara 
så allmänt accepterat att användningen förmodligen skulle öka 
med automatik utan insatser från samhället och att kampanjre
surser istället skulle koncentreras till andra områden, exem
pelvis hastighets- och nykterhetskampanjer.

Ökning av användningen bröts 1989 och visade tendenser att mins
ka de följande två åren. Liknande resultat erhölls i andra 
studier utförda av andra än VTI.



När resultatet 1991 analyserades ansågs den då observerade ned
gången inte kunna bero på att äldre bilister minskat sin bil
bältesanvändning i någon större utsträckning. Istället utpekades 
unga, i första hand, manliga förare.

Till 1992 planlades därför ett antal mer eller mindre målin
riktade lokala kampanjer tillsammans med några få kampanjer på 
riksnivå.

Den kanske mest uppmärksammade kampanjen blev TSVs s k blodiga 
kampanj i september som delvis sammanföll med VTIs observa
tioner. I stora affischer visades autentiska ansiktsbilder i 
färg på krockoffer som kastats mot bilrutan vid en frontalkrock. 
Bilderna var mycket realistiska och har kritiserats för att vara 
för blodiga. Se en svartvit kopia i bilaga 1. De har väckt stor
uppmärksamhet och budskapet kan svårligen missförstås. Resul
tatet från VTIs observationer i september motsäger i alla fall 
inte att just den kampanjen haft stor effekt.

Men för att uppnå en varaktig effekt krävs kontinuerlig informa
tion under en längre tid. Bäst effekt anses uppnås genom person
lig påverkan och argumentation och i trafikanternas egen när
miljö. Denna metod använder NTF och deras länsförbund/storstads- 
föreningar i sin fleråriga bälteskampanj speciellt riktad till 
skolan, värnpliktiga och vardagsbilister som kör sina barn till 
dagis och till jobbet.

En kampanj använde sig av stora annonser i kvällstidningarna. I 
TVs "Anslagstavlan" och i Armévisionen för värnpliktiga visades 
en film med budskapet att frontalkrocka i 50 km/h är som att 
hoppa i en tom simbassäng från 10 meterstrampolinen.



Se figur 1 och tabell 1-2. Jämförbara observationsvärden finns 
från lilla mätprogrammet för alla år från 1983 till och med 
1992. Mätprogrammet är komponerat för att också kunna mäta bak- 
sätespassagerares bältesanvändning. Med nödvändighet innebär det 
en stor del av observationerna måste göras av fjärrtrafik under 
en helg. Observationsserien är alltså någorlunda representativ 
för baksätepassagerarna men mindre representativ för förare och 
framsätespassagerarna. Lilla mätserien kan alltså inte uttala 
sig om bältesanvändningen bland exempelvis förare under rus
ningstrafik till och från arbetet.

Förare och framsätespassagerare har sedan 1975 ålagts att använ
da bilbälte om sådant finns i bilen. Sedan åtminstone 1983, när 
VTIs observationer började, har användningen legat runt 90 %. 
För förarna allmänt uppmättes de högsta observationsvärdena i 
septemberserien under 1992.

1992 års observerade bältesanvändning är dock bara marginellt 
högre än toppåren 1987 till 1989. Precisionen är ändock hög, 
materialet är stort och förarnas och passagerarnas bältesanvänd
ning i framsätet är relativt lätt att observera. Utan statis
tiskt bevis bör därför den lägre observerade användningen 1990- 
-1991 bedömas som ganska säker. Den stämmer dessutom väl överens 
med resultat från andra liknande undersökningar.

De olika kategorier förare (utan passagerare, med bara fram
sätespassagerare och med 1, 2, 3 eller flera baksätespassagera- 
re) uppvisar liknande mönster över tiden. Lägst användningsgrad 
har förare utan passagerare.

Framsätespassagerarnas till synes högre användningsgrad är dock 
en chimär. Kategorien "ensamma förare" använder bälte i så pass 
låg grad att "förare" totalt sett använder bälte 2-2,5 procent
enheter mindre än framsätespassagerare. När det finns framsätes
passagerare i bilen använder förare bälte i samma utsträckning 
som framsätespassageraren.
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BILBÄLTESANVÄNDNING 1983-1992 (VÄSTERÅS - NORRKÖPING)
Mätår / mät månad

FÖRARE
83/9 84/9 85/9 (86/6 86/7) 86/9 87/9 (88/4) 88/9 89/9 90/9 91/9 92/9

Ensam förare 84.2% 83.5% 90.0% (86.9% 89.9%) 88.5% 88.6% (88.4%) 88.6% 88.4% 86.8% 86.4% 88.8%Pass fram 91.1% 92.2% 91.0% (92.4% 93.8%) 89.7% 94.1% (93.8%) 92.8% 93.5% 92.3% 92.6% 94.9%En pass bak 92.6% 92.8% 93.2% (92.3% 94.3%) 94.7% 95.4% (96.2%) 95.3% 95.9% 93.9% 93.9% 96.1%Två pass bak 94.2% 94.5% 94.3% (96.6% 98.1%) 97.3% 98.4% (96.6%) 96.9% 98.1% 97.1% 95.4% 98.0%Tre pass bak 94.1% 94.1% 96.4% (94.8% 95.9%) 96.8% 95.0% (97.7%) 96.7% 97.3% 97.2% 95.2% 96.7%tre pass bak 92.6% 91.4% 95.8% (89.7% 100.0%)100.0% 97.7% (97.5%) 94.3% 95.2% 93.8% 90.5% 100.0%
Totalt 89.1% 89.2% 91.4% (91.0% 93.4%) 90.7% 92.5% (92.2%) 91.9% 92.2% 90.8% 90.6% 92.9%

FR A M S Å TE  S P A S  SAG ERARE

83/9 84/9 85/9 (86/6 86/7) 86/9 87/9 (88/4) 88/9 89/9 90/9 91/9 92/9
Bara pass fram 90.3% 91.1% 91.0% (90.7% 92.2%) 92.2% 93.6% (93.2%) 92.5% 93.2% 92.5% 92.1% 94.5%En pass bak 91.7% 90.6% 93.3% (97.9% 94.9%) 95.1% 95.4% (95.6%) 95.6% 95.8% 93.8% 94.3% 96.2%Två pass bak 94.0% 95.7% 92.1% (93.8% 93.7%) 97.5% 97.4% (96.0%) 97.3% 96.9% 96.7% 96.1% 97.7%Tre pass bak 94.2% 94.2% 94.5% (91.5% 96.2%) 96.4% 96.3% (97.9%) 95.0% 97.5% 97.3% 94.0% 96.9%tre pass bak 84.6% 94.1% 97.8% (86.9% 95.4%) 96.7% 95.1% (94.9%) 97.0% 92.1% 93.8% 95.0% 96.9%
Totalt 91.2% 91.8% 91.7% (92.6% 93.3%) 93.6% 94.5% (94.2%) 93.8% 94.2% 93.4% 93.1% 95.2%

Tabell 
1 

Bilbältesanvändning 
1983-1992 

(Västerås-Norrköping)



VTI 
NOTAT 

T 
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83/9 84/9 85/9 (86/6 86/7) 86/9 87/9 (88/4) 88/9 89/9 90/9 91/9 92/9
En pass baJc 
Två pass bak 
Tre pass bale

10.8%
11.9%3.1%

11.4%15.0%
9.1%

16.9%
12.0%
3.1%

(23.4%
(27 . 7%
(10 . 5%

54.7%)55.0% 
6 9 . 5 % )67.9% 
45.7%)35.6%

63.2%
67.9%
49.6%

(65 . 7%)
(72 . 1%)
(55 . 6%)

69.5%
75.3%
49.5%

67.5%74.1%
59.0%

68.5%
75.8%
58.2%

63.6%
76.3%61.0%

75.2%
85.2%
80.3%

Totalt 9.9% 12.7% 12.8% (23 . 6% 5 9 . 8 % ) 5 7 . 4 %  

Barn

63.7% ( 67 . 3%) 69.1% 69.4% 70.1% 68.7% 80.0%

83/9 84/9 85/9 (86/6 86/7) 86/9 87/9 (88/4) 88/9 89/9 90/9 91/9 92/9
En pass bak 
Två pass bak 
Tre pass bak

17.3%
23.2%
5.7%

29.4%
38.5%
12.1%

31.4%
42.9%
14.4%

(38 . 8%
(47 . 9%
(21.3%

54 . 0%)
59 . 8%)
36 . 4%)

59.0%
71.0%
42.3%

66.6%
74.7%
49.8%

( 79 . 6%)
(84 . 6%)
( 66 . 5%)

77.2%
86.4%
63.3%

76.9%
87.8%
70.0%

73.5%
86.6%
68.5%

80.4%
89.7%
80.5%

85.5%
91.4%
91.8%

Totalt 18.1% 30.2% 34.1% (39 . 5% 53 . 3%) 62.4% 68.8% (79 . 7%) 79.0% 81.4% 79.5% 85.3% 89.9%

Totalt
83/9 84/9 85/9 (86/6 86/7) 86/9 87/9 (88/4) 88/9 89/9 90/9 91/9 92/9

En pass bak 
Två pass bak 
Tre pass bak

13.6%
17.9%
4.5%

18.7%
26.1%
10.7%

22.9% 
27.0 % 
8.8%

(30.1%
( 38 . 4%
( 17 . 2%

54 . 4%)
63.7%)
4 0 . 0%)

56.5%
69.5%
39.1%

64.6%
72.5%
49.7%

( 71 . 6%)
( 79 . 0%)
( 62 . 2%)

72.3%
80.8%
56.9%

71.2%
81.0%
65.1%

70.2%
81.4%
63.7%

69.6%
83.1%
71.6%

78.4%
88.3%
86.4%

Totalt 14.0% 20.8% 22.6% (31 . 8% 56 . 2%) 59.8% 66.2% ( 73 . 6%) 73.6% 75.0% 74.5% 76.3% 84.3%

Tabell 
2 

Baksätespassagerare



I övrigt har "framsätespassagerarna" samma tidstrend som "förar
na". Svackan 1990 och 1991 efterföljdes av uppgången 1992 som 
ligger på en högre nivå än tidigare toppår 1987 och 1989.

Baksätespassagerarna uppvisar en annan trend över tiden än fram
sätespassagerarna. Innan lagen om obligatorisk användning av 
bilbälte för vuxna i baksätet börja gälla använde bara 10 % 
(1983) av alla vuxna bilbälte i baksätet. Barn i baksätet använ
de bilbälte i ungefär 20 (1983) - 30 % (1984-1985). Lagen, som
infördes 1 juli 1986, medförde en avsevärd förändring. Vuxna 
ökade sin användning från 24 % till 60 % på en vecka. 1988 till 
1991 låg den på 70 % och 1992 på 80 %.

Barn i baksätet har generellt använt bälte ungefär 10 procent
enheter mer än vuxna. Enda undantaget är omedelbart efter 1 juli 
1986.

3.3 Resultat från stora mätprogrammet

Se tabell 3. De första åren 1983 till 1986 mättes enligt det så 
kallade stora mätprogrammet som omfattar uppemot 70 000 obser
verade personbilar mot ungefär 17 000 i det lilla programmet. 
1988 observerades återigen enligt det stora programmet och 
ytterligare en gång i september 1992.

Så här efteråt kan det anses olyckligt att VTI inte observerade 
enligt stora programmet åtminstone någon gång under 1989 till 
1991. Uppenbarligen hände någonting i allmänhetens inställning 
under dessa år. Jämförelser mellan 1992 och 1988 ger bara 
marginell information om vad som hänt 1989, 1990 och 1991.

Analyser av förändringarna 1988 till 1992 är komplicerade och 
tvetydiga. Resultatet från lilla mätserien tyder på en uppgång 
om än i vissa fall marginell i användandet för alla kategorier 
bilåkare. Hela stora programmet, som domineras av vardagstrafik, 
tyder på en nedgång över hela perioden för både förare och fram-



Tabell 3 Bilbältesanvändning 1983-1992 (Göteborg/Skövde/- 
Stockholm/Västerås/Norrköping/Linköping)

Mätår / mätmånad
FÖRARE

83/9 84/9 85/9 86/9 - 88/9 - -
Ensam förare 81.6% 82.3% 83.6% 85.0% - 86.3% - -
Passagerare fram 86.0% 87.8% 87.7% 89.9% - 91.2% - -
En passagerare bak 88.3% 89.5% 90.3% 93.9% - 93.7% - -
Två passagerare bak 92.4% 91.7% 92.4% 96.0% - 96.1% - -
Tre passagerare bak 91.4% 91.9% 93.3% 95.7% - 95.9% - -
tre passagerare bak 88.4% 91.1% 93.9% 97.4% - 95.9% - -
Totalt 83.9% 85.0% 85.8% 87.6% - 88.6% - -

FRAMSÄTESPASSAGERARE
83/9 84/9 85/9 86/9 - 88/9 - -

Bara passagerare fram 84.7% 86.5% 87.0% 88.2% - 90.6% - -
En passagerare bak 87.3% 84.3% 91.3% 91.6% - 92.9% - -
Två passagerare bak 91.8% 92.2% 91.3% 96.2% - 96.1% - -
Tre passagerare bak 89.6% 89.7% 90.6% 94.9% - 94.5% - -
tre passagerare bak 77.1% 93.3% 93.6% 92.9% - 97.1% - -
Totalt 85.8% 86.7% 88.2% 89.7% - 91.5% - -

BAKSÄTESPASSAGERARE
Vuzna

83/9 84/9 85/9 86/9 - 88/9 - -
En passagerare bak 
Två passagerare bak 
Tre passagerare bak

7.6%
9.1%
2.5%

13.1%
12.9%
6.5%

13.4%
12.2%
3.9%

52.4% - 
60.6% - 
35.4% -

62.6% - - 
70.5% - - 
45.9% - -

Totalt 7.5% 12.1% 11.6% 53.9% - 63.7% - -
Barn

83/9 84/9 85/9 86/9 - 88/9 - -
En passagerare bak 17.7% 26.9% 33.0% 60.0% - 77.9% — -

Två passagerare bak 21.8% 34.7% 38.7% 69.5% - 84.1% -

Tre passagerare bak 4.4% 10.2% 13.3% 35.9% “ 62.0% — —
Totalt 17.3% 27.5% 32.4% 61.1% 

Totalt
“ 78.0% “ “

83/9 84/9 85/9 86/9 - 88/9 - -
En passagerare bak 11.9% 19.0% 21.5% 55.3% - 68.1% - -

Två passagerare bak 15.5% 23.7% 25.3% 65.1% - 77.2% - -
Tre passagerare bak 3.5% 8.5% 8.7% 35.7% — 54.5% “ —
Totalt

VTI NOTAT
12.2%
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19.4% 21.2% 57.2% - 70.1% - -

92/9
84.1%
90.6%
93.5%
96.0%
95.0%
96.2%
87.1%

92/9
89.8%
92.8%
95.5%
96.1%
96.0%
90.9%

92/9
67.3%
79.8%
74.4%
72.9%

92/9
84.8%
89.1%
86.7%
87.3%

92/9
73.0%
84.6%
81.1%
79.3%



sätespassagerare. Dessutom är nedgången markant för de två 
mätplatser, Göteborg och Skövde, som observerades innan den 
"blodiga" kampanjen startade upp. Se bilaga 4.

3.4 Bilbältesanvändningen för olika trafiktyper

Se tabell 4. Antalet observationer i stora mätprogrammet är 
tillräckligt stort för att kunna delas upp på olika trafiktyper. 
De olika trafiktyperna definieras i detta projekt som:

Vardag pendlingstrafik: Mellan tidpunkterna 6.30 - 9.00 och
15.00 - 17.30 och de trafikströmmar som
kan betecknas som pendlingstrafik.

Vardag kväll: All trafik efter 18.00

Vardag allmänt: Övrig vardacstrafik

Lördag förmiddag: 8.00 till 12.00

Helg fjärrtrafik: Trafik i anslutningar som huvudsakligen
trafikeras av långväga trafik.

Som framgår av tabellen så är bilbältesanvändningen lägst på 
vardagarna. Bältesanvändningen för förare i den vardagstrafik, 
som inte är rusningstrafik eller kvällstrafik, är 84 %. Använd
ningen är bara obetydligt högre under rusningstrafik och kvälls
trafik. För vardagstrafik generellt gäller att bältesanvänd
ningen har sjunkit jämfört med 1988. För helgtrafiken gäller det 
omvända: Hög grad av bältesanvändning och dessutom högre än
1988. Allra högst ligger användningen för fjärrtrafik under 
helgen.

Analysen av de olika trafikslagen störs av att observationerna i 
Göteborg och Skövde, som gjordes innan "blodiga kampanjen" bör
jade, uteslutande observerar vardacstrafik. Det påverkade dock 
inte mönstret; vardagstrafik och speciellt den allmänna vardags- 
trafiken hade lägst användningsgrad och helgtrafik och 
fjärrtrafik den högsta.



Tabell 4 Bältesanvändningen för förare och passagerare i olika 
trafikslag.

BÄLTESANVÄNDNINGEN FÖR FÖRARE OCH PASSAGERARE I OLIKA TRAFIKSLAG:

FORARE
Förmidd. Eftmidd. Vardag Vardag Fredag lördag helg helg

pendling pendling allmän kväll kväll förm. fjärrtr. lokaltr.
1988 87.3% 89.7% 85.9% 88.0% 91.9% 93.8% 95.6% 87.2%
1992 86.4% 85.9% 84.0% 86.7% 89.4% 94.4% 96.7% 90.4%

Förmidd. Eftmidd. Vardag Vardag Fredag lördag helg helg
pendling pendling allmän kväll kväll förm. fjärrtr. lokaltr.

1988 90.4% 91.5% 88.4% 90.3% 93.5% 96.3% 96.2% 89.7%
1992 88.3% 89.1% 87.7% 88.1% 92.0% 96.7% 97.1% 92.7%

Förmidd. Eftmidd. Vardag Vardag Fredag lördag helg helg
pendling pendling allmän kväll kväll förm. fjärrtr. lokaltr.

1988 57.3% 61.7% 57.4% 56.2% 69.6% 73.4% 70.3% 65.0%
1992 69.3% 68.5% 63.9% 68.5% 73.2% 89.1% 81.9% 74.6%

Förmidd., Eftmidd. Vardag Vardag Fredag lördag helg helg
pendling pendling allmän kväll kväll förm. fjärrtr. lokaltr.

1988 69.3% 81.5% 79.3% 72.1% 85.0% 82.0% 77.8% 74.2%
1992 81.8% 86.8% 86.9% 84.0% 86.9% 93.9% 90.5% 86.9%

Förmidd. Eftmidd. Vardag Vardag Fredag lördag helg helg
pendling pendling allmän kväll kväll förm. fjärrtr. lokaltr.

1988 78.3% 66.8% 69.7% 61.2% 45.4% 42.3% 27.1% 38.7%
1992 79.4% 67.3% 68.8% 59.0% 46.6% 41.4% 26.2% 39.2%

FRAMSÄTESPASSAGERARE

BAKSATESPASSAGERARE VUXNA

BAKSÄTESPASSAGERARE BARN

Andel personbilar med enbart förare



3.5 Slutsatser

Som en sammanfattande syntes av 1992 års observationer kan föl
jande försiktiga slutsatser dras:

Det kan inte motsägas att kampanjen med de blodiga ansiktena 
hade effekt. Tillsammans med övriga kampanjer och en enty
digt positivt inställd massmediabevakning bidrog den till 
att bilisterna åtminstone under långresor använder mer bil
bälte än någonsin.

Däremot finns det tecken som tyder på att bältesanvändningen 
i vardagstrafiken har minskat sedan 1988.

Med tanke på hur bilbältesanvändningen utvecklats under 
1980-talet och fram till 1992 är den viktigaste slutsatsen 
att bilbältesanvändningen kontinuerligt måste stöttas av mer 
eller mindre massiva kampanjer.



BILAGOR

1. Svartvit kopia av en affish som anslogs på stora anslags
tavlor i stora delar av Sverige under slutet av augusti till 
mitten av september 1992.

2. Kopia av ett formulär som används av VTIs observatörer.

3. En kopia av en annons som användes exempelvis i samband med 
att lagen om obligatorisk användning av bilbälte för vuxna i 
baksätet infördes 1 juli 1986.

4. Mätdata från de olika mätplatserna 1988-1992.





’Jag skulle bara åka med pappa till skolan.’
Erik Svensson glömde att spänna fast sig själv och sonen Jonas i bilen. De krockade med en lastbil i 

första korsningen. Hastigheten var inte högre än 45 km/h.

Minst 100 av de människor som dödades i personbilar förra året skulle vara i livet idag om de använt 

bilbältet. Cirka 90 procent av alla skadade skulle komma betydligt lindrigare undan.

Jonas och hans pappa klarade livet, men det blir sig aldrig likt.

BUÄLTE HJÄLPER!



Ett autentiskt ifyllt formulär. Ett streck i en ring betyder en 
vuxen. Två streck i kors i ringen bältad vuxen. B är barn. Ett 
översteckat B är bältat barn.



”Inga elefanter i bilen, tack!”
Alla platser i bilen är lika 
farliga om du inte tar på 
dig bilbältet.

Sitter du i baksätet utan 
bälte är du dessutom 
farlig för den som sitter 
fram.

Titta i tabellen. Då ser du 
vilka fruktansvärda krafter 
det handlar om i en krock. 
Din kropp blir tung som 
en elefant, som plötsligt 

slungas in i 
ryggen på 
den som 

sitter fram
för.

Så nog är det på tiden att 
du som kör bil börjar säga 
ifrån, när du bjuder någon 
på skjuts:
-  På med bilbältet. Det 
behövs även i baksätet!

Den
verkliga
kropps
vikten

motsvarar 
ungefärlig 
krockvikt i

0

motsvarar 
ungefärlig 
krockvikt i

© J
20 kg 1.000 kg 1.500 kg
50 kg 2.000 kg .V000 kg
75 kg 3.000 kg 4.000 kg |

För säker trafik

Hn litet tips: Plock.i tram och spann ihop 
K iltena i baksatet. IX i ar det Ku t arc at; 
kom ma ihag och an hitta dem nast a uan<j 
tiu hinder nagon pa sk|tits.

NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRAMJANDE
0 8 - 6 3 0  630



1988 1989 1990 1991 1992
Göteborg förare pass. baks. vuxna barn

83.2%84.8%51.3%67.2%

81.2%
83.3%
54.8%69.7%

obs. personb 9188 9995
1988 1989 1990 1991 1992

Skövde förare 90.3% 
pass. 92.0% 

baks. vuxna 61.5% 
barn 81.1% 

obs. personb 12996

85.3%
88.0%
70.5%
86.2%

15878

1988 1989 1990 1991 1992
Sollentuna förare pass. 

baks. vuxna b a m  
obs. personb

85.2%89.7%
55.0%
74.9%
9651

84.2%90.0%67.3%
89.2%

10139
1988 1989 1990 1991 1992

Sundbyberg förare pass. 
baks. vuxna 

barn 
obs. personb

76.6%
80.0%
45.8%
78.1%
1952

77.5%
81.1%
56.8%
81.1%
1985

1988 1989 1990 1991 1992
Västerås förare pass. 

baks. vuxna 
b a m  

obs. personb

90.3%
92.1%
68.3%85.8%
5108

90.2%
92.8%
72.3%
83.9%5145

87.9%91.7%
63.6%
79.8%
4700

87.3%91.5%
62.9%
85.5%
4747

89.6%
93.0%
75.1%
90.7%
5214

1988 1989 1990 1991 1992
Gideonsberg förare 

pass. 
baks. vuxna barn 

obs. personb

93.3%
95.1%72.2%
79.5%
4061

94.1%
95.2%72.9%
89.7%
4273

91.8%
94.0%
73.2%81.8%4857

91.6%
94.3%75.0%
88.3%
4338

94.3%
95.9%
81.4%
91.2%4311

1988 1989 1990 1991 1992
Norrköping förare 

pass. 
baks. vuxna 

b a m  obs. personb

92.1%
93.8%
68.1%
76.3%
8432

92.4%
94.3%
67.7%
77.0%
9074

92.0%
93.7%
70.0%
77.6%
7345

91.8%93.0%
67.7%
83.5%
9001

94.2%95.7%
80.6%
89.1%8876

1988 1989 1990 1991 1992
Idrottsparken förare 

pass. 
baks. vuxna 

b a m  
obs. personb

85.5%
90.4%
59.3%
71.0%
3539

82.3%87.4%
67.0%
85.2%
3294

1988 1989 1990 1991 1992
Linköping förare pass. 

baks. vuxna bara 
obs. personb

90.6%
92.2%
60.4%
79.1%
7517

90.1%
91.8%
67.0%
90.8%
7268

1988 1989 1990 1991 1992
Vallarondell förare 

pass. 
baks. vuxna 

barn obs. personb

93.8%
96.1%
66.5%
76.5%
3984

94.2%
94.6%
72.0%
95.5%
3707

Bilaga: Bältesanvändning vid de olika mätplatserna. Siffrorna ska inte användas 
som mått på bältesanvändningen i olika städer. De yttre förutsätt
ningarna, tidpunkt, trafikslag, är mycket olika på de olika platserna.
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