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Svenska trafik- och trafiksäkerhetsattityder - En översikt och bakgrund till några

internationella jämförelser

av

Sven Dahlstedt

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Sartre-projektet är benämningen på en stor intervjuundersökning som genomförts i

ett flertal väst- och centraleuropeiska länder med syfte att belysa inställningen till

några aktuella trafiksäkerhetsfrågor.

Sveriges bidrag till detta multinationella projekt bestod av att VTI kunde genom-

föra den relativt detaljerade Sartre-intervjun på ett representativt stickprov av

1 266 svenska bilförare. Data från dessa intervjuer har vidarebefordrats till den

centrala databasen hos INRETS i Frankrike, men även analyserats preliminärt utan

någon knytning till alla de övriga europeiska delundersökningarna.

Rapporten innehåller i en bilagedel alla frågeformuleringar och en redovisning av

de svenska svarsfrekvenserna på alla de frågor som hade ett begränsat antal

förbestämda svarsalternativ, och medelvärden eller medianer för de frågor där

svaren utgjordes av värden på någon kontinuerlig skala. I rapportens kommente-

rande del har några av resultaten lyfts fram och kommenterats i ett rent svenskt

perspektiv. Bland de aspekter som belyses är komplexiteten i bilisternas

inställning till hastigheter, problemen att identifiera bilförare med extrema åsikter

om alkohol, den mera generella inställningen till bilbälten och några olika åsikter

om europeisk trafik och intresset för "harmoniserade" trafikregler.

Avslutningsvis betonas att Sartre-intervjun utformades i första hand för att ge

imderlag för jämförelser inom Sartre-projektet, och möjligen i sista hand för att

användas som ett beslutsunderlag för konkreta nationella trafiksäkerhetsåtgärder.
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II

Swedish attitudes to road traffic and traffic safety - An overview as a background

to international comparisons

by

Sven Dahlstedt

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING

SUMMARY

SARTRE is an acronym for Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe,

which is a large scale survey project in most of the countries in western and

central Europe. The aim of the project is to study the attitudes to some current

traffic safety issues.

The Swedish contribution to this multinational investigation was to carry out at

least 1,000 interviews according to the strictly specified Sartre-form on a

representative sample of Swedish car drivers. Data from the actually accomplished

1,266 interviews have been forwarded to INRETS in France, for safe keeping in

the central Sartre-database as well as for further analyses. But the data have also

been subjected to a preliminary analysis at VTT, without any connections to all the

other European substudies.

The report contains, in an appendix, the exact phrasing in Swedish of all the

questions and the distribution of responses to all questions having a fixed number

of predetermined response alternatives, and a summarizing mean value or median

for those variables where the responses could be any number on a continuous

variable. In the commenting part of the report some of the results are picked out,

some are analysed a little further and then discussed from a Swedish point-of-

view. Among these subjects are the complexity of drivers' speed attitudes, the

difficulties in identifying drivers with extreme attitudes to drinking and driving,

the fairly general attitudes to seat belts and some opinions about European traffic

and the interest in possible "harmonisations".
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III

In a few concluding words it is pointed out that the purpose of the Sartre-interview

was firstly to achieve a useful material for comparisons and analyses within the

project itself, and lastly to produce a basis for more or less ready-made national

traffic safety solutions.
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1 INTERNATIONELL TRAFIKSÄKERHETSFORSKNING

Trots att vägtrafikens och bilismens nackdelar i form av trafikolyckor är ett helt

internationellt problem har det ändå bedrivits anmärkningsvärt litet tvär-kulturell

eller multinationell trafiksäkerhetsforskning. Det som har gjorts inom detta

område har främst varit olika olycksstatistiska jämförelser - alltifrån Reuben

Smeed (1949, 1968) och framåt - eller enstaka relativt begränsade jämförelser

som t ex av Sivak och Soler (19862, b).

De enda mera systematiska försöken att genomföra internationell trafiksäkerhets-

forskning verkar vara de projekt som initierats, eller genomförts, av IDBRA

(International Driver Behaviour Research Association). Deras första projekt gällde

omkörningar, som studerades både i fältstudier och mera laboratoriemässigt samt i

en olycksstatistisk jämförelse omfattande sju europeiska länder (IDBRA, 1973).

I nästa projekt gjordes statistiska jämförelser av transport- och olycksutvecklingen

i femton länder, varav även några utomeuropeiska (Benjamin, 1978). I nio av

dessa länder genomfördes även enkäter rörande bilisternas inställning till olika

trafiksäkerhetsfrågor (L'Hoste, 1978). I en försiktigt formulerad slutsats

konstateras att de förekommande skillnaderna i olycksmönster knappast kan

förklaras av skillnader i trafiksäkerhetsattityder. Tvärtom, i många avseenden

anses attitydbilden förvånansvärt likformig över de olika trafikkulturerna.

Samtidigt påpekas dock - vad gäller statistiken - att uppgifter från olika länder

inte alltid är direkt jämförbara - och när det gäller attityderna - att det använda

frågeformuläret kanske inte var tillräckligt detaljerat för att kunna diskriminera i

alla avseenden.

Något senare gjordes nästa relativt omfattande internationella jämförelse. Då

studerades beteenden på motorvägar och ställdes i relation till de nationella

ölyckstalen i 10 länder (Benjamin, 1980). Resultaten visade att andelen små

tidluckor mellan fordon (2,0 eller 0,8 sek) varierade avsevärt mellan de olika

länderna - delvis beroende på stora skillnader i trafikmängder. Man kunde dock
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inte hitta några enkla samband mellan motorvägsolyckor av typ "påkörning baki-

från" och de konstaterade skillnaderna i motorvägsbeteenden.

1988 gjorde engelska TRRL en egen uppföljning av IDBRA-enkäten från 1977/78

(Quimby and Drake, 1989), varvid man fann några stora differenser i fråga om

bilbälten och i viss mån alkohol samt vissa svagare tendenser till attitydföränd-

ringar i några andra trafiksäkerhetsfrågor. Denna nationella undersökning,

tillsammans med allt tydligare strävanden mot utökat Europa-sainarbete inom allt

fler samhällssektorer, ledde till att IDBRA tog initiativ till en ny multinationell

attitydundersökning, vilken småningom utvecklades till SARTRE-projektet.
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2 SAÄRTRE-PROJEKTET

2.1 Historik

SARTRE står för "Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe". Projektet

startade 1988 då franska trafikforskningsinstitutet INRETS, efter inbjudan av

IDBRA, åtog sig projektledarskapet för en tväreuropeisk undersökning av bilisters

åsikter om olika trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. Samma år anslöt sig också

TRRL. Under 1989 arbetade man fram en engelsk respektive fransk version av ett

frågeformulär som skulle kunna utnyttjas över hela Europa, och man började även

efterlysa samarbetspartners. I början av 1990 anmälde tyska BASt och neder-

ländska SWOV sitt intresse - och även att man hade synpunkter om

kompletteringar och revideringar av frågeformuläret.

Under 1990-91 anslöt sig allt fler länders trafikforskningsorganisationer till

"Sartre-konsortiet", antingen som aktiva deltagare eller som mer passiva

observatörer. Sverige, representerat av VTT, deltog först med observatörsstatus för

att följa projektet "inifrån", men under hösten 1991 erhölls sådana ekonomiska

garantier att en fullständig intervjuundersökning enligt konsortiets riktlinjer kunde

genomföras även i Sverige.

De viktigaste delarna i Sartre-konsortiets överenskommelse gällde dels resultatens

jämförbarhet och dels deras tillgänglighet. För att data från olika delar av Europa

skulle bli så jämförbara som möjligt hade ett antal metodtekniska krav

formulerats, gällande bl a översättning av intervjufrågorna, urval av respondenter,

när och hur intervjuerna skulle genomföras, etc. För att tillförsäkra alla deltagare

tillgång till det totala datamaterialet bestämdes att en gemensam databas skulle

inrättas på INRETS, i vilken (kopior på) rådata från samtliga länder skulle

sammanställas. Alla deltagare som hade intresse och databearbetningsresurser fick

sedan egna kopior av materialet för att kunna göra sådana analyser och jämförelser

som inte gjordes centralt.
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2.2 Projektets syfte

I de första diskussionerna förefaller det som om projektets syfte inte bara var att

beskriva de "europeiska trafiksäkerhetsattityderna", utan även att försöka förklara

vilka bakom/underliggande faktorer som påverkar attitydbildningen. Samtidigt

som konsortiet svällde, så ökade också antalet olika förväntningar och för-

hoppningar på projektet, och därmed också svårigheterna att enas om ett specifikt

syfte, samt att kunna uppfylla detta.

Bara ett fåtal av de femton deltagarländernas representanter (Se tabell 1) deklare-

rade sina motiv för deltagandet i projektet i klartext. Den gemensamma nämnaren

föreföll dock vara ett allmänt trafiksäkerhetsintresse men med olika betoningar;

alltifrån en grundforskningsaktig nyfikenhet på trafikantbeteenden till för-

hoppningar om att hitta direkta, konkreta trafiksäkerhetsåtgärder. I några fall

verkade även inrikespolitiskt betonade trafiksäkerhetsintressen väsentliga för

deltagandet i, och inriktningen av, projektet. Mot denna bakgrund blev den

outtalade kompromissen en målsättning att ge en relativt bred översikt över

inställningen till olika trafiksäkerhetsfrågor, och i synnerhet hastigheter, bilbälten

och alkohol.

2.3 Den svenska medverkan

Sverige och de andra nordiska länderna fick relativt tidigt erbjudande att deltaga i

Sartre-projektet, och Sverige (genom VTT) anslöt sig småningom som observatör

- en status som tyvärr innebar ett mycket begränsat inflytande. Ett aktivt

deltagande föreföll då knappast motiverat eftersom de svenska trafiksäkerhetsatti-

tyderna har studerats regelbundet sedan 1981 (se t ex Rydgren, 1986 eller

Bengtsson, 1987). Från projektledningen kom dock allt mera enträgna uppma-

ningar att deltaga eftersom det ansågs väsentligt att något, eller några, av de nor-

diska länderna skulle bidraga till att ge en mera komplett (eller nyanserad) bild av

de europeiska trafiksäkerhetsattityderna.
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Tabell 1 Förteckning över deltagarna i Sartre-projektet.

 

Land Institution Representant

organisation

-- IDBRA Timothy Benjamin

Frankrike INRETS P-E Barjonet &

J-P Cauzard

England TRL (f d TRRL) A Quimby

Tyskland BASt I Pfafferott

Nederländerna SWOV R Wittink

Belgien IBSR J Prigogine

Spanien Psyk Inst, L Montoro Gonzales,

Valencia F Sanchez

Portugal PRP A Figueiredo

Italien CENSTIS A Felici

Österrike KE£V W Klemenjak, R Christ

Schweiz BPA/BFU/UPI R D Huguenin

Tjeckoslovakien USMD J Kåbrt, E Bakalär

Irland Miljö/trafik F Crowley

dept

Danmark RFT G Carstensen

Sverige VTI S Dahlstedt

Ungern KTI E Höz, M Gabor

En gradvis förändrad inställning till internationellt trafiksäkerhetsarbete och

forskningssamarbete tillsammans med ett oförutsett frisläppande av forsk-

ningsmedel samt en förväntan att vissa data kunde ha en direkt användbarhet

ledde efter hand till att NTF, Trafiksäkerhetsverket och Länsförsäkringar AB

engagerade sig som uppdragsgivare och ekonomiska garanter. Vid den tiden hade

dock projektplaneringen gått så långt att det var för sent att ändra i försöksplaner

eller intervjuformulär. Undersökningen blev därför inte så anpassad till svenska

förhållanden som kanske varit önskvärt. Denna anmärkning innebär dock inte att

resultaten är meningslösa utan framför allt att undersökningen kunde ha gjorts

enklare, billigare och effektivare om förutsättningarna varit något annorlunda.

Men mer därom under avsnitten "Genomförande" respektive "Resultat" nedan.

Efter att datainsamlingen avslutats och rådata inlevererats till INRETS var de

tillgängliga medlen upparbetade, vilket medförde en tids stiltje innan Vägverket

slutligen kom in som fjärde sponsor och främst bekostade rapporteringen.
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3 DENNA RAPPORTS SYFTE

Den svenska delen av Sartre-projektet redovisas i två rapporter, dels den före-

liggande som kommenterar delar av de svenska resultaten utan några särskilt

ingående analyser, dels en senare rapport som kommer att redovisa ett försök till

beskrivning av hur olika attitydgrupper är relaterade till varandra (Dahlstedt,

1994). Den svenska delrapporteringen - bör kanske framhållas - skrivs inte med

avsikt att ge en heltäckande bild av svenska folkets trafiksäkerhetsattityder.

Sådana beskrivningar återfinns med en bättre detaljeringsgrad och med uppfölj-

ningstider på upp till tio år i TSV:s tidigare nämnda enkätrapporter. Tyvärr är

dock det mesta av TSV:s enkätmaterial inte direkt jämförbart med data från

Sartre-projektet.

Det svenska Sartre-materialet har ju däremot insamlats med syftet att vara så

jämförbart som möjligt inom Sartreprojektet - även när det gäller frågor som är

helt irrelevanta för svenska förhållanden - och har bl a därför blivit onödigt

omfattande och svåröverskådligt. I den föreliggande rapporten har därför gjorts ett

försök att ur det totala intervjumaterialet ge en översikt över några av de trafik-

och trafiksäkerhetsattityder som bedömts vara av störst intresse för svenska läsare.

Ett annat syfte med rapporten är att den skall ge en bakgrund till de jämförelser

mellan svenska och europeiska förhållanden som kan göras i följande rapporter.

Ytterligare ett syfte är att sprida en viss kunskap om SAÄRTRE-materialets existens

och antyda vilka analyser som är tänkbara och/eller meningsfulla.
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4 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE

Som redan nämnts hade Sartre-konsortiet ställt upp vissa metodologiska krav som

måste uppfyllas för att en nationell undersökning skulle accepteras inom Sartre-

projektet. Kraven gällde främst frågeformulärets utformning, stickprovets storlek,

intervjuprocedur samt kodningen av resultaten.

Originalfrågorna fanns dels i en engelsk, dels i en fransk version, utarbetade av en

grupp engelsk- och fransktalande trafikforskare tillsammans med en tvåspråkig

trafiksäkerhetskonsult. Vid översättningen till svenska gjordes en översättning

från vardera versionen varefter de båda översättarna jämkade ihop sina alster

samtidigt som de försökte bevara så mycket som möjligt av nyanserna i respektive

originalversion. De exakta frågeformuleringarna återfinns i bilaga 1.

När det gällde metoderna för urval av intervjupersoner samt genomförandet av

intervjuer var det de undersökningstekniska förutsättningarna i det sämsta

tänkbara europeiska fallet som blev bestämmande. Detta innebar dels att varken

postenkät eller telefonintervju kunde tillämpas, utan i samtliga länder skulle data-

insamlingen ske med personliga intervjuer, dels att stickprovsdragningen i första

hand var baserad på att något centralt befolknings- eller körkortsregister inte

skulle kunna utnyttjas.

I Sverige gjordes urval och datainsamling av marknads- och opinionsundersök-

ningsföretaget TEMO. Av praktiskt-ekonomiska skäl drog de stickprovet från

befolkningsregistret i stället för körkortsregistret. Eftersom populationen hade

definierats som aktiva bilförare, d v s körkortsinnehavare som kört bil under de

närmast föregående 12 månaderna, drogs ett bruttourval på 2 500 personer för att

medge ett kalkylerat bortfall på först ca 20 % utan körkort och ytterligare 25 %

körkortsinnehavare som inte kör bil. Stickprovet drogs enligt TEMO:s praxis som

ett geografiskt stratifierat urval inom en urvalsram som täcker 60 % av Sveriges

befolkning, men som enligt TEMO:s statistiker skall motsvara ett helt

riksrepresentativt stickprov. Urvalsramen innehåller 65 strata, som i sin tur är
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uppdelade i 153 underenheter. Inom varje underenhet valdes intervjupersoner

slumpmässigt.

Efter minskning med 716 personer som inte var aktiva bilförare, samt ytterligare

89 personer som p g a allvarlig sjukdom, flyttning utanför stratifieringsramen etc

kunde räknas bort från populationen, återstod ett faktiskt bruttourval på 1 702

personer. Av dessa avfördes 407 som "konventionellt bortfall", varav 244 p g a att

de vägrade delta i undersökningen. Från de faktiskt genomförda intervjuerna

avfördes ytterligare 29 eftersom intervjuare och/eller den intervjuade slarvat i en

sådan utsträckning att data bedömdes som oanvändbara. Detta gav ett nettourval

på 1 266 personer (svarsfrekvens= 74,4 %), vilket var högt över Sartre-konsortiets

minimikrav på 1 000 .

I tabell 2 redovisas hur nettostickprovet fördelades på några av de konventionella

bakgrundsvariablerna. Någon särskild analys av hur bortfallet fördelade sig på

motsvarande variabler gjordes aldrig eftersom bortfallet 25,6 % ungefärligen

motsvarar det som kan förväntas i denna typ av undersökningar. Det bör dock

hållas i minnet att det "representativa" urvalet bilförare är egentligen endast

representativt för de 4 som faktiskt svarade.

Alla intervjuer gjordes vid personliga sammanträffanden, oftast hemma hos in-

tervjupersonerna. 98 intervjuare ur TEMO:s ordinarie fältarbetarstab deltog i

datainsamlingen, som gjordes under december 1991 - januari 1992 med uppehåll

under helgveckorna. Varje person fick först ett introduktionsbrev och kontaktades

sedan per telefon för att fastställa om vederbörande var aktiv bilförare. För dem

som hörde till populationen bestämdes då också tid och plats för intervjun.

Intervjuerna genomfördes enligt frågorna i bilaga 1, och för de flesta frågorna

klargjordes svarsalternativen genom att intervjuaren visade kort med tillåtna svars-

kategorier. På dessa kort fanns inte något "Vet ej" alternativ utskrivet, men detta

svar accepterades.
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Tabell 2 Stickprovets fördelning på några bakgrundsvariabler.

Variabel Indelning Andel (%)

Kön Man 60 , 9

Kvinna 39 , 1

Ålder © 25 år 12 , 6

25-35 20,2

36-50 32 , l

51-65 20 , 8

> 65 år 14 , 2

Ortsgrp x 2000 inv 12 , 6

2001-99999 69 , 7

> 100 000 inv 17 , 8

Region Götaland 523,5

Svealand, 32 , 4

varav Stor-Sthlm 12 , 5

Norrland 15,2

Innan intervjun startades gav intervjuarna en kort motivering och bakgrunds-

beskrivning till undersökningen. Det gjordes dels i ett allmänt motivationshöjande

syfte, men framför allt för att antyda det europeiska perspektivet och förklara

varför vissa frågor skulle kunna förefalla mindre relevanta för svenska

förhållanden. Mediantiden för en intervju var ca 45 minuter, men 7-8 % av

intervjuerna tog mindre än 30 min, respektive mer än 60 min. Efter avslutad inter-

vju överlämnades ett armbandsur som tack för hjälpen.

Formulären kontrollerades manuellt hos TEMO, som därefter även ansvarade för

överföringen av data till ADB-medium enligt Sartres kodningsanvisningar.

Diskette-kopior av data levererades sedan till VTT, som i sin tur inlevererade den

svenska datauppsättningen till INRETS i Frankrike, där den centrala databasen

sammanställdes.
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5 RESULTAT

I bilaga 1 återfinns alla intervjufrågor i den ordning de ställdes. För alla frågor där

antalet svarskategorier var begränsat redovisas också svarsfrekvenserna för varje

alternativ. För sådana frågor där svarsvariabeln var kontinuerlig, eller antalet

alternativ mycket stort, redovisas enbart medelvärde, standardavvikelse och

median - för att ge en antydan om svarens eventuella snedfördelning.

Redogörelsen nedan kommer till stora delar inte att disponeras som formuläret,

men för underlättande av referenser till rådatatabellerna i bilagan kommer aktuella

frågor att anges med frågans nummer inom en klammer [ ]. För att underlätta ett

sökande efter frågor/tabeller med ett visst innehåll har dessutom ett sakregister

bifogats som bilaga 2. I data finns förutom intervjusvaren också uppgifter om

diverse bakgrundsvariabler som ålder, kön, bostadsort etc, vilket har utnyttjats i

några fall för att belysa om någon viss kategori av respondenter skiljer sig märk-

bart från resten av stickprovet.

Eftersom undersökningen inte gjordes för att verifiera eller falsifiera någon/några

särskilda modeller eller hypoteser har inga rutinbetonade statistiska testningar

gjorts för att belysa (den eventuella] slumpmässigheten i alla de erhållna

svarsfördelningarna eller i skillnader mellan fördelningar. De inbitna

signifikansjägarna bland läsarna hänvisas att utnyttja rådatatabellerna för att vid

behov göra sina egna signifikansberäkningar. Övriga läsare kan ta redogörelsen

för vad den syftar till, nämligen att ge en ganska allmän översikt över dels

innehållet i och användbarheten hos SARTRE-materialet, dels inställningen till

trafik och trafiksäkerhet i Sverige under vintern 1991/92.

5.1 Några allmänna attityder

Intervjun började med en ganska allmänt formulerad fråga om hur mycket man

funderar på några olika samhällsproblem. Bland de problem som togs upp var det

"Miljöförstöring" som man funderade mest på, och i andra hand "Kriminalitet".

"Trafikolyckor" funderade man på i något större utsträckning än "Sjukvårds-
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standard", vilket i sin tur var mer angeläget än "Bilköer/trafikstockningar", vilket

de flesta rapporterade att de inte funderade särskilt mycket - eller inte alls - på.

Avsevärt mycket längre fram i intervjun togs ungefär samma ämnen upp igen,

men nu mera personligt formulerade. En fråga [42] gällde "Hur farlig tror du att.."

och en annan [43] "Hur bekymrad är du för att råka ut för..". De senare frågorna

tog upp något flera ämnen, och vad gäller det som man tror är farligt ansågs det att

1) dricka för mycket 2) röka för mycket och 3) äta för mycket fett är de farligaste

aktiviteterna. Efter dessa kom en mellangrupp "relativt farliga" aktiviteter som

associerade till kriminalitet, sjukvårdsstandard, respektive bilkörning. Den aktivi-

tet som ansågs definitivt minst farofylld var arbete med hus och trädgård.

I frågan rörande bekymmer var det relativt få personer som sade sig vara "mycket

bekymrade", men tillräckligt många ansåg sig "ganska bekymrade" över att råka ut

för en miljökatastrof för att detta alternativ skulle rangordnas först. Därefter var

man något mer bekymrad över att råka ut för en trafikolycka än för sjukdom

respektive inbrott. Risken för att råka ut för en olycka hemma eller i arbetet var de

allra flesta "inte alls" eller "inte särskilt" bekymrade över.

Redan efter dessa frågor kan det vara motiverat att dra ett par slutsatser som

bakgrund till resten av redogörelsen, varav den ena gäller intervjukvaliteten och

den andra sakinnehållet. Vad gäller intervjukvaliteten är det uppenbart att de

erhållna svaren - åtminstone som totalvärden över samtliga personer - klart

differentierar mellan olika alternativ, vilken är en indikation på att majoriteten av

de tillfrågade faktiskt tänkt på vad de svarat och inte slentrianmässigt svarat

"ganska", "ibland" eller "vet ej". Detta innebär att oavsett hur bokstavligt de

använda svarsalternativen kan tolkas så var det ändå relativt många som ansåg att

trafikolyckor - och kanske även det omvända; trafiksäkerhet - var ett relativt

angeläget problem. Dock inte riktigt lika väsentligt som miljöfrågor.

Som ett annat tecken på - eller förklaring till - trafiksäkerhetsintresset kan

konstateras att endast ca 15 % underskattade antalet omkomna i trafiken, medan

vardera ca 40 % hade en korrekt uppfattning, respektive överskattning [45]. Det
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visade sig också - trots den faktiskt mycket låga individuella risken - att något

över 10 % faktiskt rapporterade att de "oroade sig mycket" för olycksrisken när de

körde bil [41:d]. Vad gäller risk och individuell körstil kan det också noteras att

ungefär hälften ansåg sitt körsätt "ungefär lika farligt" som andra förares och att

den andra hälften ansåg sitt körsätt "mindre farligt" [8]. Endast 16 personer, av

1 266, rapporterade sitt körsätt som mera farligt än andra förares.

De flesta var också relativt, eller helt, positiva till ökade satsningar på olika

trafiksäkerhetsåtgärder [2]. Av fem uppräknade åtgärder är det endast "bättre

fordonskontroller" som mindre än hälften var positiva till. Den åtgärd som de allra

flesta föredrog var "förbättrad vägstandard", vilket föredrogs av 81 % av de

tillfrågade. I detta resultat ligger dock kanske inte bara säkerhetsaspekter eftersom

det på direkta frågor om olycksorsaker [4, 5, 6] bedömdes att detta oftast är olika

förarberoende faktorer, t ex trötthet, alkoholpåverkan, att köra för fort eller att

köra för nära. Den enda uppräknade förarfaktorn, som inte ansågs förorsaka

olyckor i någon nämnvärd utsträckning, var "att köra för långsamt". Efter en rad

förarfaktorer bedömdes några fordonsfaktorer, främst utslitna däck, som relativt

frekventa olycksorsaker.

Trots intresset för trafiksäkerhetsfrågor verkar det ändå inte finnas något särskilt

utbrett missnöje med hur trafiken fungerar, eftersom så många som 91,5 % av de

tillfrågade ansåg att körsättet i Sverige i allmänhet är acceptabelt eller ännu bättre

[7]. Ändå var det mer än 2/3 som medgav att de ibland blir "väldigt irriterade" på

andra bilister [41 :a].

En annan aspekt på inställningen till trafiksäkerhet och (bil-)trafik ges av hur olika

bilegenskaper bedöms. Det visade sig att av åtta uppräknade egenskaper var det 1)

säkerhet och 2) driftsäkerhet som ansågs mest väsentliga [40]. I tredje hand

bedömdes "miljövänlighet" som mycket, eller ganska, viktigt. De egenskaper som

kom sist i rangordningen var prestanda (7:a) respektive utseende (8:a). Det kan

också noteras att ca 2/3 instämde i påståendet att "en bil är bara ett transportme-

del" [41 :1].
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5.2 Hastigheter

Som torde framgå av intervjuformulärets innehåll förefaller "hastighetsfrågan"

lika stor och omdebatterad ute i Europa som i Sverige, något som också framgick

vid de interna diskussionerna inom Sartre-konsortiet då intervjufrågorna skulle

specificeras. Olika aspekter på hastigheter var det vanligaste ämnet i intervjun,

och förekom i nästan dubbelt så många frågor som det näst I vanligaste ämnet

"alkohol".

Vad gäller de svenska hastigheterna kan inledningsvis konstateras att en relativt

stor del (31 %) av stickprovet hade konfronterats med hastighetsbegränsningarna

så konkret att de blivit stannade för fortkörning [14]. Som grupp betraktade skiljer

sig dessa bilister från resten av stickprovet i flera avseenden, både vad gäller

allmänna bakgrundsdata och trafikattityder. De flesta var män (85 %) med en

genomsnittlig familjeinkomst något över totalmedelvärdet, vilket i sin tur kan ha

bidragit till att de hade större bil [S58b], längre körsträcka [62] och högre vardags-

konsumtion av alkohol [23+24] än totalgenomsnittet samt att man i större

utsträckning brukar blinka för att varna andra bilister om fartkontroller [171]. I

fråga om trafiksäkerhetsåtgärder i allmänhet är det färre som vill ha förstärkt

trafikövervakning [2] eller hårdare straff för trafikförseelser [3]. Och i fråga om

hastigheter är det flera som redovisar ett högre körtempo [10], flera som vill ha

höjda hastighetsgränser på alla kategorier av gator och vägar [13] och som även

erkänner att de i större utsträckning överträder olika hastighetsgränser [12].

Sett över hela stickprovet är det en mycket mångfacetterad - och delvis mot-

sägelsefull - bild som ges av de svenska åsikterna om hastigheter och hastighets-

gränser. På frågan om eget körtempo [10] erhölls således en symmetrisk

svarsfördelning med ca hälften av svaren på medelalternativet "ungefär lika fort

som andra". Men på frågan om hur andra kör (i förhållande till hastighets-

gränserna) [9] har svaren inget konstaterbart samband med det egna tempot.

Möjligen kan detta bero på att 90 % av bedömningarna av andras hastighets-

överträdelser har koncentrerats till kategorierna "Ofta" respektive "Mycket ofta",
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vilket har medfört att svarsvariationen har varit för liten för att kunna ge något

utslag i en sambandsberäkning.

En översiktlig korrelationsanalys över de 24 frågor som berörde hastigheter visade

att uppfattningen om andras hastighetsvanor generellt hade mycket låga, eller

obefintliga, samband med svaren på de övriga hastighetsfrågorna. Några andra

hastighetsfrågor som resulterade i nollsamband gällde:

e önskade hastighetsgränser i städer [13:a],

e önskade hastighetsgränser inom bostadsområden [13:b],

e Europastandardisering av hastigheter i tätort [38:d] respektive på motorvägar

[38:e],

e och betydelsen av en bils prestanda [40:d].

Frågorna om hastighet som olycksorsak, antingen för att man kör för fort [4:e]

eller för att bilarna är för snabba [6:e], korrelerade i stort sett bara med varandra,

liksom ett par av frågorna rörande anordningar för mer eller mindre automatisk

begränsning av hastighet [11].

Uppgifterna om eget normaltempo [10] hade ett visst samband (r=0,3) med åsik-

terna om hastighetsgränsen på motorväg [13:d], något starkare samband (r=0,4)

med "tycka om att köra fort" [41:b], och ännu något mera märkbara samband (r=

0,5) med frekvensen hastighetsöverträdelser på motorväg respektive olika typer av

landsväg [12] (men ej i tätort!). De starkaste sambanden med rapporterat tempo

(1r=0,5-0,7) erhölls för de frågor som gällde hur ofta man brukar överträda

hastighetsgränserna i olika trafikmiljöer [12a-e].

Som redan nämnts är de framräknade korrelationerna något osäkra, bl a beroende

på skaltekniska begränsningar, men felen torde främst vara av "konservativ"

karaktär, alltså snarare bidra till underskattningar än överskattningar av de faktiska

sambandens styrka. Så även om en tolkning kan vara diskutabel ger ändå

korrelationsanalysen ett intryck av att helhetsbilden av de svenska attityderna till

hastigheter och hastighetsgränser är relativt komplex, d v s att det verkar finnas

ganska få, eller svaga, tendenser till konsekventa hastighetsåsikter. Ett resultat
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som kan vara värt att påpeka är t ex de generellt mycket svaga sambanden mellan

å ena sidan önskade hastighetsgränser och å andra sidan alla andra

hastighetsrelaterade attityder och beteenden.

Det kanske bör poängteras att dessa resultat gäller för stickprovet i sin helhet, och

att det inom olika delgrupperingar - t ex de som åkt fast för fortkörning - kan

finnas beteenden och åsikter som skiljer sig markant från totalgenomsnitten.

Mot bakgrund av de senaste årens s k hastighetsdebatt i Sverige har därför några

exempel sammanställts i tabell 3 för att illustrera hur några olika delgrupperingar

av stickprovet har redovisat dels sina hastighetsvanor, dels sina åsikter om

önskvärda hastighetsgränser på motorväg. Exemplet motorväg har valts delvis

med tanke på att ge några nya infallsvinklar på den gamla debatten, delvis för att

åsikterna om hastigheterna på motorväg varierade så mycket mer än för andra

typer av gator och vägar. Det kan noteras att det förelåg ett samband mellan

rapporterade hastighetsöverträdelser på motorväg och på andra typer av gator och

vägar, men att sambandets styrka blev successivt mindre för allt större skillnader i

vägtyper. När det gäller önskvärda hastighetsgränser fanns det endast ett svagt

samband mellan åsikterna om motorvägs- respektive landsvägshastigheter.

Variablerna i tabellhuvudet avser i tur och ordning; hur stor andel inom respektive

kategori som angett att de i allmänhet kör långsammare eller fortare än

"genomsnittsföraren"(de som sagt sig köra "lika fort" finns alltså inte med); hur

stor andel som sagt sig överskrida hastighetsgränsen på motorväg "ofta", "mycket

ofta" eller "alltid"; och andelen inom respektive kategori som, när de fick välja

fritt, föredrog en hastighetsgräns under, lika med, eller över 110 km/h. Högerko-

lumnen "Antal" redovisar hur många personer som ingår i den förarkategori som

raden gäller, och
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Tabell 3 Jämförelser av några olika respondentkategoriers uppfattning om dels

eget körsätt, dels önskvärd hastighetsgräns på motorväg.(Andelar i %

av respektive kategori. För detaljinformation och kommentarer se text

sid 13-14).

V Andel med Andel med Andel som vill ha hastighets-
Förarkategori % hast .övertr gräns på motorväg(km/h) Antal

Lågt Högt 2 Ofta [12] 4110 =110 >110

Män 21 30 34 6 4 4 51 771

Kvinnor 30 16 28 9 53 39 495

125 år 16 34 49 5 43 52 160

35-50 22 29 35 4 39 53 406

>65 år 39 13 11 17 61 23 180

Hemort>100 000 25 28 38 7 4 0 53 230

hemort 2 000 30 21 25 9 52 4 0 159

Tempo * andra 100 - 9 18 61 272 308

tempo = andra - - 29 5 49 46 63 8

tempo > andra - 100 59 2 320 6 8 313

Färre regler! 18 34 38 3 43 54 195

- lagom regler 27 23 31 8 51 4 2 295

Fler regler (?) 27 31 34 13 52 35 117

Låg inkomst 33 16 22 15 58 29 185

Medelinkomst 24 28 31 7 523 41 225

Hög inkomst 16 33 49 3 32 65 109

Män; körsträcka
x 1000 mil/år 34 18 22 16 51 33 125

1500-2000 16 31 31 5 4 4 52 282

> 3000 mil/år 13 51 56 2 32 66 109

detta värde utgör också bastal för de redovisade procentsatserna. Vid tolkning av,

eller spekulationer kring, resultaten i kolumnen "överträdelser" bör beaktas att när

undersökningen genomfördes hade motorvägarna i storstadsregionerna be-

gränsningen 90 km/h.

Av kategoriindelningarna i vänsterspalten torde de tre första vara relativt själv-

klara. Den fjärde indelningen är densamma som variabeln "tempo", vilket gett

andelarna 100,0 %. Kategoriindelningen efter "regler" är baserad på fråga [3:b],

och första gruppen innehåller dem som definitivt ansåg att vi har för många

trafikregler; tredje gruppen dem som mycket väl kunde tänka sig ännu fler regler;

och mittengruppen dem som tyckte "Varken/ eller". Indelningen efter inkomst är

baserad på fråga [66] och avser hushållens bruttoinkomster. "Låg inkomst"
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innebär mindre än 150 000 kronor per år, "medelinkomst" motsvaras av skalsteg 5

i [66] och innebär 210 000 - 270 000 kronor, och "hög inkomst" innebär mer än

400 000 kronor i samlad hushållsinkomst per år. I den undre grupperingen har ett

försök gjorts till något finare indelning genom att enbart analysera manliga förares

data. Tyvärr blev motsvarande indelning för kvinnor inte särskilt meningsfull

eftersom det bara var åtta av de svarande som körde mer än 3000 mil/år. På

samma sätt visade det sig mindre meningsfullt att försöka detaljstudera 18-19-

åriga män, eftersom det endast fanns 20 personer i denna grupp.

De uppdelningar och kategoriindelningar som redovisas i tabell 3 utgör endast en

liten bråkdel av alla de analyser som skulle kunna göras på det tillgängliga

materialet. Motiven för att välja just de sju presenterade grupperingarna var dels

att de indikerar spännvidden i åsikter och beteenden, och dels att de representerar

några olika sätt att betrakta "medelbilisten". De tre första indelningarna torde

kunna betraktas som relativt konventionella och är kanske främst av intresse om

man vill göra jämförelser med liknande sociologiska gruppindelningar inom andra

samhällssektorer. Med tanke på att andelen äldre bilförare håller på att bli allt

större kan det möjligen vara värt att observera hur förarna över 65 år har

rapporterat sitt tempo och önskade motorvägshastighet. De två följande indel-

ningarna "Tempo" respektive "Regler" togs med för att illustrera hur upp-

fattningen om eget körsätt, respektive om trafikregelsystemet, ger utslag i

åsikterna om hastighetsgränser.

De två sista klassificeringarna togs med för att exemplifiera några av de mest

systematiska skillnaderna mellan olika indelningsvariabler. Variablerna

"hushållsinkomst" [66] och "årlig körsträcka" [62] var nämligen de som hade

starkast samband med önskade hastighetsbegränsningar på motorväg. Bland alla

de övriga variabler som studerats, men som inte redovisas i tabellen, kan t ex

nämnas att hemortsregion (Götaland, Svealand, Norrland), miljöintresse (enligt

[1] eller [43]) och uppfattning om andras hastighetsvanor [9] hade mycket svaga

samband med åsikterna om hastighetsbegränsning på motorväg; och att t ex

religiös [63] eller politisk [65] inställning inte gav några märkbara samband.
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Som en avslutande reflektion kring hastighetskapitlet kan konstateras att åt-

minstone inom vissa kategorier är det en majoritet som är nöjda med 110 km/h på

motorväg, medan det inom andra grupper finns andra majoriteter för högre

hastighetsgränser. Och en fråga är hur mycket hänsyn som skall tas till dem som

inte tycker om att köra fort eller som har gamla, små och långsamma bilar i

förhållande till dem som har moderna, komfortabla och snabba bilar och som

tillbringar en stor del av sin tid ute på vägarna.

5.3 Alkohol och trafik

När det gäller inställningen till alkohol och trafik bör kanske åter poängteras att de

flesta av intervjufrågorna var relativt dåligt anpassade till svenska förhållanden. I

flera fall verkar det därför mest intressant att rikta intresset mot de relativt få

undantagen, snarare än att studera majoritetsåsikter. Som exempel kan tas fråga

3:c, som handlade om att man själv borde få bestämma hur mycket man kan

dricka innan man kör bil. En överväldigande majoritet (98%) tog avstånd från ett

sådant förslag, men 13 personer instämde helt och hållet. Om dessa verkligen

förstått frågan och dessutom svarat uppriktigt torde den enda procent som dessa

personer utgör ändå vara en så betydelsefull grupp att de kan vara värda att

försöka lokalisera och påverka.

De analyser som gjorts för att försöka särskilja dessa 13 från alla andra i stickpro-

vet visar dock att i de flesta övriga avseenden var deras åsikter eller egenskaper

inte så extrema. När det gäller allmän bakgrund skilde de sig genom att vara

övervägande män, medelålders eller äldre med en relativt högerbetonad politisk

inställning. De flesta hade blivit stannade av polis för såväl fortkörning som för

alkotestning (varav en med positivt utslag). I fråga om samhällsproblem i

allmänhet [1] var det relativt få som sade sig fundera på trafikolyckor, men när det

gällde trafikövervakning i allmänhet [2:b], utökade alkotester [30:a] eller hårdare

straff för rattonykterhet [30:b] var inställningen till de olika åtgärderna minst lika

positiv som i hela stickprovet. Det kanske också bör påpekas att i en ännu mer

provokativt (för svenska förhållanden !) formulerad fråga [29] var det över huvud
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taget ingen i hela stickprovet som ansåg att bilförare skall få dricka så mycket de

vill.

På liknande sätt kan de 0,6 % (=8 personer), som ansåg att "att köra när man har

druckit" aldrig orsakar olyckor [4:c], vara värda att betraktas något mera

ingående. Att hitta någon/ några utmärkande egenskaper för denna lilla grupp var

dock ännu svårare än för de tidigare 13 personerna, av vilka faktiskt ingen var

identisk med någon av de åtta, trots att frågornas innehåll var mycket

näraliggande. De enda bakgrundsvariabler som avviker märkbart från stickprovets

genomsnitt är dels de åtta personernas ålder (Y =58,9), dels deras politiska

inställning, där högerbetonade sympatier helt saknas.

Även om det alltså fanns några personer i stickprovet med - för svenska för-

hållanden - ganska extrema åsikter, så är ändå huvudintrycket av de rapporterade

åsikterna ett avståndstagande från alkohol i samband med bilkörning. Av dem som

sade sig dricka sprit var det således 86,7 % som inte sade sig köra bil efter att ha

druckit endast "en liten mängd alkohol" [25], och av dem som hade kört efter att

ha druckit någon form/kvantitet av alkohol var det 16 personer (+ 2 "Vet ej") som

erkände att de kanske varit över den lagstadgade promillenivån [26].

Även om 16 personer av 1 266 inte förefaller särskilt alarmerande kan det ändå

hävdas att det är 16 för många, så ett försök gjordes att identifiera också dessa

personer med avseende på kännetecknande egenskaper och åsikter. Det visade sig

dock att för denna lilla grupp hittades ännu färre gemensamma, utmärkande

egenskaper än för de grupper som redovisats ovan. En person från vardera av de

diskuterade grupperna om 13 respektive 8 personer återfanns dock i gruppen som

"kanske varit över promillegränsen". Två andra av de 16 redovisade så hög

alkoholkonsumtion att de närmast kan betecknas som alkoholister.

Med tanke på eventuella försök att påverka denna kategori av bilförare så att de

ändrar sina dryckes- och/eller körvanor kan det vara värt att notera att de flesta

hade druckit hemma hos sig själva eller hemma hos bekanta [27]. Att lägga sig i

folks festvanor verkar dock inte vara särskilt populärt som åtgärd mot
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rattonykterhet, eftersom endast ca 50 % ansåg att "värdfolk bör uppmanas att inte

servera sprit till dem som kör bil" [30]. De åtgärder som föredrogs av de flesta var

"fler alkotester" (91 %) respektive "hårdare straff" (82 %). Och det kanske kan

påpekas att trots att ungefär hälften av de tillfrågade vid något tillfälle hade blivit

stannade för alkotestning [31], var det bara 7,5 % som ansåg att det fanns en

sannolikhet att bli stannad som kunde betecknas som "ibland" eller oftare [34].

Trots den generellt mycket låga bedömningen av sannolikheten för att bli stannad

för alkotestning kan det ändå konstateras att det fanns ett märkbart samband

mellan tidigare erfarenheter och sannolikhetsbedömningen. Detta samband kan

möjligen tolkas som att även om den objektiva sannolikheten för att bli stannad i

en alkoholkontroll är relativt liten så bidrar ändå de faktiskt upplevda kontrollerna

till att påverka den subjektiva riskbedömningen i en statistiskt konstaterbar

utsträckning.

5.4 Bilbälten

Även frågorna om bilbälten hade kunnat anpassas något bättre till svenska

förhållanden för att ge något mera detaljerade och nyanserade resultat, och kanske

även något bättre möjligheter till jämförelser med andra data om såväl rappor-

terad, som observerad, bältesanvändning (t ex TSV, 1988; Cedersund, 1994). De

aktuella resultaten kan nu endast konstateras överensstämma i sina huvuddrag

med tidigare erfarenheter, d v s en relativt hög - men inte 100%-ig - användning

och en positiv - men inte tillräckligt - inställning [19, 20). De faktiska skillna-

derna mellan olika mätningar torde främst kunna förklaras av mättekniska

olikheter.

För att, om möjligt, få en bättre beskrivning av det relativa fåtal som fortfarande

föredrar att inte använda bilbälte gjordes ett antal analyser för att försöka få en

beskrivning av i första hand dem som inte använder bältet i stadstrafik, där såväl

observerad som rapporterad användning är lägst. För de 10,4 % (=132 pers) som

hade rapporterat att de sällan eller aldrig använder bilbälte vid stadskörning
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gjordes därför ett antal analyser för att försöka hitta något utmärkande drag eller

någon typ av gemensam nämnare.

Det visade sig dock att icke-användarna är en mycket heterogen grupp, som i

många fall inte ens beter sig konsekvent med sin egen övertygelse. De enda enkla

kategoriseringar som gav några påtagliga avvikelser var åldersgrupp, kön och årlig

körsträcka, för vilka det visade sig att i alla åldersgrupper under 65 fanns det fler

icke-användare än över 65 och att fler manliga än kvinnliga förare låter bli att

använda bälten samt att icke-användarna genomsnittligt kör ca 800 mil mer per år.

Den praktiska betydelsen av detta resultat är väl inte lika självklar, möjligen kan

man dra slutsatsen att bälteskampanjer inte behöver riktas mot äldre kvinnliga

förare i första hand.

Vad gäller alla andra variabler som studerades fanns en genomgående tendens till

att det bland icke-användarna, jämfört med hela stickprovet, fanns något flera med

mindre intresse för trafiksäkerhetsfrågor - eller omvänt, större intresse för en

"liberalare" trafiklagstiftning. Som exempel kan nämnas att bland dem som inte

använde bilbälte var det

e flera som inte funderade på trafikolyckor som samhällsproblem [1],

e färre som oroade sig för att själv råka ut förtraflkolycka [41d],

e flera som inte alls tyckte det är farligt att åka bil [422],

e färre som ansåg att säkerhet är en viktig egenskap hos en bil [40g] ,

e flera som ansåg att det finns för många trafikregler [3b],

e flera som inte ville ha hårdare straff för trafikregler [3a] ,

e flera som ansåg att olyckor sällan eller aldrig orsakas av att man håller för korta

avstånd till framförvarande [4d],

e något flera som sade sig ta risker när de kör bil [41h],

e något flera som ansåg att de flesta trafikolyckor beror på ren otur [41g)],

e något flera som var motståndare till ökade satsningar på förarutbildning,

trafikövervakning,

e trafiksäkerhetskampanjer och bättre fordonskontroller [2].
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Den enda insats som icke-användarna, jämfört med resten av stickprovet, i större

utsträckning var positiva till var en förbättring av vägstandarden.

I de flesta av de uppräknade jämförelserna mellan dem som sällan eller aldrig

använder bilbälte i stadstrafik och resten av stickprovet var skillnaderna så små att

för enskilda variabler skulle de konstaterade utfallen kunna anses slumpmässigt

betingade. Sannolikheten att 15 resultat av 17 gjorda jämförelser slumpmässigt

skall gå i samma riktning är dock så liten att man kan dra slutsatsen att icke-

användarna, statistiskt sett, skiljer sig från övriga bilförare när det gäller in-

ställningen till allmänna trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. Som torde ha framgått

är det dock i högsta grad frågan om en grad-, och inte en artskillnad, varför den

praktiska signifikansen inte kan anses lika självklar.

Det kanske också kan påpekas att icke-användarnas rapporterade genomsnitts-

tempo ligger högre än medelvärdet för övriga stickprovet, och att de i mycket

högre utsträckning blivit stannade av polis utan att ha bältet på.

Beskrivningen av icke-användarna (fortfarande definierat som de 132 som sade

sig sällan eller aldrig använda bilbälte 'i stadstrafik) kan också komplette-

ras/nyanseras med några kommentarer om deras inställning till bälten. Trots sitt

dåliga utnyttjande av bältet var det nämligen ändå ca 90 % som höll med om att

bälten faktiskt minskar skaderiskerna om en olycka inträffar, ca 80 % som

förnekade att bälten skulle vara onödiga även om man kör försiktigt, och drygt en

fjärdedel tyckte att det kändes konstigt att inte ha bältet på sig [20]. Till och med

de - förmodligen - mest rabiata bältesmotståndarna, nämligen de 9 personer som

aldrig använde bälte ens vid långkörningar, gav delvis samma motsägelsefulla

rapporter. Alla höll med om att bälten minskar skaderisken, tre höll med om att

det känns konstigt att köra utan att ha bältet på sig och endast två av de nio höll

med om att bälten är onödiga om man kör tillräckligt försiktigt.

Överensstämmelsen mellan åsikter och (rapporterad) bältesanvändning kan också

illustreras med hjälp av användningsfrekvenserna hos dem som kan antas ha

accepterat bilbälten i minst utsträckning. I hela stickprovet var det 204 personer

VTI MEDDELANDE 748



23

(16 %) som inte tyckte det kändes konstigt att köra utan bilbälte. Av dessa

rapporterade dock ca 80 % att de alltid hade bälte vid längre resor och 30 % vid

stadskörning. Drygt fyra procent av de tillfrågade 1 266 personerna höll med om

att bälten inte behövs om man kör försiktigt, men av dessa 54 var det 44 som alltid

använder bälte vid långresor, 33 vid kortare turer och 23 i stadstrafik.

De som kanske kan misstänkas vara allra mest skeptiska mot bilbälten torde vara

den lilla grupp på 28 personer som inte trodde att bilbälten minskar skaderisken i

de flesta trafikolyckor. Av dessa var det ändå 27 som sade sig alltid använda bälte

vid långkörning, 19 vid kortare landsvägsturer och 16 hade alltid bälte vid

stadskörning. Från trafiksäkerhetssynpunkt kanske det kan anses positivt med en

så relativt god efterlevnad även bland de värsta skeptikerna, men åtminstone för-

fattaren kan inte låta bli att fråga sig hur så många som 28 personer har lyckats

undgå/motstå alla de övertalningskampanjer som de torde ha utsatts för.

5.5 Övriga frågor

Som redan antytts (ett antal gånger) var SAÄRTREs frågeformulär inte särskilt väl

anpassat till svenska förhållanden, varför många frågor berörde ämnen som inte

förefaller relevanta för svenskt trafiksäkerhetsarbete. Ett exempel på ett sådant

ämne är "religion", som har visats ha ett visst intresse i ett europeiskt perspektiv

(Cauzard, 1990), men som antogs vara av mera kuriosaintresse i den svenska

trafiken.

För att belysa rimligheten i detta antagande gjordes ett antal analyser för att

studera om religiositet enligt fråga [63] hade några konstaterbara, eller kanske

tom användbara, samband med de mera konventionella trafiksäkerhetsvariab-

lerna. Resultatet kan i stort sett sägas vara negativt; praktiskt taget samtliga testade

variabler gav helt försumbara, eller t 0 m obefintliga, samband med religiositet.

Inte ens åsikterna om att trafikolyckor skulle bero på otur [41g], vilka hypotetiskt

kunde tänkas samvariera med tron på vissa högre makters spel, gav något

konstaterbart samband. Däremot visade det sig att alla frågorna om bältesanvänd-
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ning [19a-d] gav svaga, men konsekvent negativa samband med frågan om

religiositet. De frågor som gav de starkaste sambanden gällde dels hastighetsvanor

på småvägar [12c], dels (0)vanan att köra mot gult ljus i trafiksignaler [17f], vilka

trots relativt låga korrelationer ändå kunde betraktas som statistiskt signifikanta

(dv s skilda från noll). I brist på rimliga förklaringar har dock dessa resultat

hänförts till den slumpeffekt som enligt statistikens lagar skall ge utslag 5 gånger

av 100 vid en signifikansnivå på 5 %.

Med tanke på det internationella perspektivet kan kanske också några av frågorna,

som hade en direkt Europaanknytning, vara värda att kommentera; en relativt stor

andel av de tillfrågade (43,3%) hade kört bil eller något annat fordon ute i Europa

under de senaste två åren [35], och de länder man kört mest i var Tyskland,

Danmark, Norge - och i avsevärt mindre utsträckning - Spanien, Finland och

Frankrike. Trots att svarsfrekvenserna var relativt låga gjordes en liten analys av

hur farligt körsättet i dessa länder hade bedömts [37]. Inte helt oväntat bedömdes

de nordiska grannländerna som ungefär lika farliga som Sverige, möjligen med

något flera som tyckte det var farligt att köra i Norge. Men redan bland dem som

kört i Tyskland ansåg en majoritet att körsättet var något, eller mycket, farligare.

Och bland dem som kört i Spanien eller Frankrike ansåg ungefär tre fjärdedelar att

körsättet var farligare än hemma i Sverige.

Totalt bland alla dem som hade erfarenhet av bilkörning ute i Europa var det över

40 % som bedömde trafikklimatet som farligare eller mycket farligare än i

Sverige. Trots - eller tack vare ? - dessa erfarenheter var det flera i den grupp som

kört utomlands som var positiva till en överordnad europeisk trafiksäkerhetsmyn-

dighet [39] än bland dem som endast hade kört i Sverige. Skillnaden mellan dessa

grupper var minimal när det gällde om denna myndighet endast skulle ha

rådgivande befogenheter, medan däremot relativt många med utlandserfarenhet

ville ha en lagstiftande myndighet, samtidigt som många av dem som endast kört i

Sverige inte ville ha någon europeisk trafikmyndighet alls.

I intervjun ställdes också några frågor om inställningen till några tänkbara "har-

moniserade" europeiska trafikregler. Tyvärr är resultaten på flera av frågorna av
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ringa intresse, antingen beroende på att frågorna behandlade sådant som i Sverige

närmast betraktas som självklarheter eller p g a att frågorna hade en relativ

formulering, vilket gör att man inte kan avgöra det faktiska värdet hos de erhållna

svaren. Några av svaren är dock mera lättolkade, och det kan t ex konstateras att:

e trots att det bara var ca 13 % som inte ville ha hårdare straff för trafikförseelser

[3a], så var det 19 % som var motståndare till ett harmoniserat system för

prickbelastning av körkortet [38c],

e fastän 54 % av de svarande tidigare sagt att de ville ha 110 eller lägre hastig-

hetsgräns på motorväg [13], så var det 66 % som sade sig acceptera 120 km/h

som "harmoniserad" europeisk motorvägshastighet [38e],

e trots att endast 19 % kunde tänka sig ett (svenskt) införande av en anordning

"som gör det omöjligt att överskrida en viss (hastighets-)gräns" [11c], så var

35 % positiva till europeiska bestämmelser om att tillverkarna skall ändra

bilarna så att toppfarten sänks [38f].

För övrigt kan konstateras att det bland svenskarna, som i allmänhet förefaller

ganska säkerhetsmedvetna, verkar finnas en tyst minoritet på ca 25 %, som inte

ens med europaharmoniseringen som ursäkt, vill ha ett tredje bromsljus [38k].
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6 NÅGRA AVSLUTANDE KOMMENTARER

I diskussionerna ovan har ett medvetet försök gjorts att begränsa alla associationer

ut från "Sartre-sfären". Motivet för detta är att Sartre-intervjun inte primärt

utformades för att ge några absoluta sanningar om TrafikSäkerheten (med stort T

och stort S) utan för att ge ett dataunderlag som skulle kunna utnyttjas för mera

relativa "sanningar" om olika aspekter på trafiksäkerhet i olika delar av Europa.

Vissa av resultaten torde kunna ha ett värde i sig själva (t ex antalet förare med de

mest extrema åsikterna om alkohol och bilkörning), medan å andra sidan en

"bilbältesattityd" som endast baseras på tre (i princip dikotoma) frågor inte bör an-

vändas till något annat än jämförelser med motsvarande "attityd" i andra länder.

De resultat som på något vis lyfts fram i kommentarerna har således fått denna

uppmärksamhet främst för att det har verkat meningsfullt eller intressant att i

senare Sartre-analyser eller -rapporter försöka anknyta till dessa data. Om några av

de redovisade resultaten, trots denna brasklapp, skulle förefalla så intressanta att

de kan fresta till någon form av vidare åtgärder, så bör den första åtgärden i så fall

vara att kontrollera mot andra svenska data. När det gäller rena trafiksäkerhets-

frågor rekommenderas det tidigare nämnda materialet från TSV:s mångåriga

undersökningar, och om det gäller mera miljöbetonade frågor så finns t ex

Vägverkets relativt aktuella intervjuundersökning om trafik och miljö (Boklund

och Stare, 1993).

Å andra sidan, för den som av ren nyfikenhet (professionellt vetenskaplig eller

annan) skulle vara intresserad av svenska bilisters åsikter på en något mer

detaljerad nivå, så kan SARTRE-materialet betraktas som en databas med oändligt

mycket mer innehåll än vad som kunnat presenteras på dessa få sidor. Under en

överskådlig framtid kommer materialet att finnas tillgängligt på något hanterbart

datamedium, så den som kanske skulle vilja jämföra Stockholmare med Göte-

borgare (eller några andra väldigt speciella bilistkategorier) i något avseende kan

ta kontakt med VTI och/eller författaren och framföra sina önskemål.
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Bilaga 1

Sid 1(13)

INTERVJUFRÅGOR OCH RÅDATASAMMANSTÄLLNING

(Siffrorna utgör procenttal, om inget annat anges. Om inget bastal redovisas är n=1266.

A "Här kommer först några frågor till Dig i egenskap av bilförare"

1. Hur mycket funderar du på följande samhällsproblem?

Mkt Gansk Inte Inte Vet

mkt särsk alls ej

a- Kriminalitet 17.9 51.0 29.1 1.7 0.3

b- Miljöförstöring 24.3 51.7 23.1 0.7 0.3

c- Trafikolyckor 15.2 42.2 40.5 1.7 0.4

d- Sjukvårdsstandard 18.5 33.9 41.4 5.5 0.7

e- Bilköer/trafikstockningar 7.8 18.2 51.2 22.4 0.4

2. Skulle du vara för eller emot att regeringen satsade mer på följande trafiksäkerhetsåtgärder?

Absol Delv Vark Delv Helt Vet

för eller emot ej

a- Förbättrad förarutbildning 29.9 36.3 27.1 4.2 1.3 1.3

b- Förstärkt övervakning 25.6 40.8 20.1 9.5 3.6 0.5

c- Mer trafiksäkerhetskampanjer 24.6 37.7 27.9 7.0 1.8 1.0

d- Bättre säkerhetskontroller av fordon 17.1 24.3 39.3 13.8 4.6 0.9

e- Förbättrad vägstandard 46.9 33.9 16.2 2.0 0.7 0.3

3. Håller du med om följande påståenden?

Helt Delvis Vark Knap- Inte Vet

med eller past alls ej

a- Straffen för trafikförseelser 28.0 41.2 15.6 9.4 4.0 1.8

skulle vara mycket hårdare

b- Det finns för många trafikregler 15.6 34.5 22.5 173 93 0.8

c- Man borde själv få bestämma hur 1.0 0.6 0.5 3.9 94.0 0.1

mycket man kan dricka innan man kör bil

d- Biltillverkare borde inte få framhålla 11.4 13.1 28.8 18.1 27.0 1.6

bilens hastighet i annonser o

e- Man borde ta mer hänsyn till fotgäng. 66.4 26.3 4.7 1.2 1.1 0.2

och cyklister när man planerar städer och vägar

4. Hur ofta tror du följande faktorer - som har med förare att göra, är orsak till trafikolycka?

Aldrig Sällan Ibl Ofta Mkt Allt Vet

ofta ej

a- Att köra när man är trött 0.2 1.1 17.9 46.1 31.8 2.7 0.3

b- Att inte blinka innan man svänger 0.0 5.9 28.0 40.4 22.9 2.1 0.7

c- Att köra när man har druckit 0.6 0.9 5.7 21.4 50.0 21.1 0.3

d- Att ha för kort avstånd till framförv. 0.2 1.1 14.1 38.9 41.0 4.4 0.3

e- Att man kör för fort 0.1 5.9 23.60 34.5 31.4 3.8 0.8

f- Att man kör för långsamt 1.7 27.8 493 15.2 5.1 0.3 0.6

g- Att man är påverkad av droger 0.3 5.0 28.0 26.5 28.6 9.5 2.1
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5. Hur ofta tror du att följande faktorer - som har med vägar att göra - orsakar trafikolyckor?

a- Dålig vägutformning

b- Dåligt underhåll av vägarna

c- Trafikstockningar och köer

d- Dåliga väderförhållanden

e- Dålig skyltning

6. Hur ofta tror du att följande faktorer - som har med fordon att göra - orsakar trafikolyckor?

a- Dåliga bromsar

b- Slitna däck

c- Fel på belysning

d- Felaktig styrinrättning

e- Bilarna går för fort

f- Bilarna är för gamla

B. "Nu kommer några frågor om Ditt och andra förares beteende i trafiken"

Bilaga 1

Sid 2(13)

Aldrig Sällan Ibl

0.5 19.0 52.1

0.2 19.1 52.0

0.6 18.1 44.2

0.2 2.5 28.4

2.8 44,4 39,3

Aldrig Sällan Ibl

0.6

0.2

0.7

2.7

6.2

6.5

24.2

7.7

30.5

55.7

23.0

48.3

7. Tycker du att körsättet i Sverige i allmänhet är..?

mycket bra

bra

acceptabelt

dåligt

mycket dåligt

[vet ej]

4.3

43.1

44.1

7.7

0.3

0.5

35.5

34.8

41.9

23.1

28.5

32.9

Ofta

21.0

20.6

28.7

46.1

10.3

Ofta

24.0

39.2

19.9

7.7

26.3

8.5

Mkt Alltid Vet

ofta

6.2

7.4

7.2

21.3

2.6

0.3

0.6

0.2

1.4

0.0

ej

1.0

0.2

1.0

0.2

0.6

Mkt Alltid Vet

ofta ej

13.0 2.1 0.7

16.3 1.7 0.1

5.8 0.5 0.8

5.9 2.9 1.0

14.1 1.0 0.9

2.6 0.2 0.9

8. Jämfört med andra förare, anser du att ditt sätt att köra är mer eller mindre farligt?

Mycket farligare

Farligare

Ungefär lika

Mindre farligt

Mycket mindre farligt

[Vet ej]

0.2

1.1

48.5

E

5.1

0.8

9. Hur ofta tror du andra förare bryter mot hastighetsbegränsningarna?

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Mycket ofta

Alltid

[Vet ej]
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10. Jämfört med genomsnittsföraren, kör du själv i allmänhet fortare eller sakta?

Mycket fortare 1.6

Lite fortare 23.2

Ungefär lika fort 50.5

Lite långsammare 23.8

Mycket långsammare 0.6

[Vet ej] 0.4

11. Det finns nu anordningar för att begränsa bilars hastighet. Användningen kan vara obligatorisk

eller överlåtas till föraren. Tycker du att sådan utrustning ska införas?

Ja Nej Vet ej

a- Om du själv kan välja att ha den 50.1 43.1 6.8

på- eller avslagen

b- Om du kan överskrida hastighets- 36.7 54.7 8.7

begränsningen på motorväg under korta

perioder

c- Om den gör det omöjligt för alla att 18.8 71.4 9.8

överskrida en viss gräns

12. Hur ofta överträder du i allmänhet hastighetsgränserna på följande typer av vägar när

trafikförhållandena medger att du själv bestämmer hastigheten?

Aldrig Sällan Ibl Ofta Mkt Alltid Vet

? ofta ej

a- Motorvägar 17.6 20.8 30.0 17.7 9.9 3.8 0.2

b- Större landsvägar 13.4 24.7 37.2 17.5 5.4 1.7 0.1

c- Mindre landsvägar 22.3 417 24.9 7.9 1.7 1.3 0.2

d- Större gator (matarleder) i städer 39.8 36.2 18.9 3.6 0.6 0.6 0.3

e- I bostadområden 65.9 28.8 4.2 0.4 0.6 0.0

13. Vad tycker du att hastighetsgränsen skulle vara?

städer bostads större motor

område vägar vägar

M= 49.8 39.8 93.5 117.4

sd= 9.0 12.5 12.4 14.3

14. Har du någon gång blivit stoppad av polisen för att du kört för fort?

Ja 31.0

Nej 69.0

Vet ej 0.0

15. Har du någon gång fått böter eller någon annan påföljd på grund av fortkörning?

Bara böter 89.6

Böter och annan påföljd 5.7

Bara annan påföljd 0.7

Varken böter eller annan påföljd 10.9

Vet ej 0.0 n = 403
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16. Om du fått böta, hur mycket fick du betala vid din senaste fortkörning?

M= 481 kr sd=281.50 Md = 600 n= 356

17. Hur ofta ...

Aldrig Sällan Ibl Ofta Mkt Alltid Vet

ofta ej

a- parkerar du på trottoaren 76.5 16.4 5.5 1.1 0.2 0.1 0.2

b- ligger du för nära framförvarande bil 15.4 40.6 35.6 5.9 2.0 0.2 0.3

c- bländar du av när du möter ett annat 0.6 0.4 0.3 1.4 5.3 91.7 0.2

fordon i mörker

d- lämnar du företräde till ett annat 0.6 0.3 1.6 5.2 15.4 76.7 0.2

fordon som har förkörsrätt

e- lämnar du företräde åt fotgängare 0.6 1.7 9.8 20.4 29.2 37.9 0.6

vid övergångsställe

f- kör du mot gult ljus i trafiksignaler 10.0 23.8 41.6 15.3 6.7 2.3 0.6

g- kör du om när du tror att det är nätt 65.2 28.3 4.2 0.5 0.3 1.3 0.3

och jämnt möjligt

h- kör du om på insidan på motorväg 88.1 6.9 3.2 0.2 0.0 1.4 0.2

fast det inte är tillåtet

i- blinkar du till andra bilister för att 58.9 15.4 13.6 2.9 2.6 5.2 1.3

varna för en fartkontroll längre fram

18. Är den bil du oftast kör utrustad med bilbälten?

... bara i framsätet 2.5

... både fram och bak 97.1

... Nej 0.4

... vet ej 0.0

19. När du kör den här bilen använder du då bilbältet vid..?

Aldrig Sällan Ibl Ofta Mkt Alltid Vet

ofta ej

a- ...en kort tur i staden 4.0 6.0 3.7 4.3 7.3 74.0 0.6

b- ...en kort tur på landsväg 1.29 228 23 2.8 4.1 85.4 0.6

c- ...en längre resa på landsväg 0.6 0.5 0.8 1.3 1.3 94.9 0.6

d- ...en längre resa mest på motorväg 0.8 0.6 0.5 0.6 1.3 95.6 0.7

20. Nu kommer jag att läsa några påståenden om bilbälten. Tala om för mig om du håller med eller ej.

Ja Nej Vet ej

a. Om man kör försiktigt är bilbälten 4.3 94.6 1.2

egentligen inte nödvändiga

b. I de flesta olyckor minskar bilbälten 96.3 2.2 1.5

risken för att förare och passagerare

får svåra skador

c. När jag inte har bilbälte kännes det 79.9 16.2 4.0

konstigt, som om något fattades

21. Har du någon gång blivit stoppad av polisen då du inte hade bilbälte?

Ja 10.7

Nej 89.3
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22. Senaste gången detta inträffade, fick du böter eller någon annan påföljd för att du inte använde

bilbälte?

Bara böter 44.8

Böter och annan påföljd 2.2

Bara annan påföljd 0.0

Varken böter eller annan påföljd 52.9 n = 136

C. Nu kommer några frågar om alkohol och bilkörning

23. I allmänhet, hur många dagar per vecka dricker du alkohol?

(dagar per vecka)

De flesta dagar 0.7

5-6 dagar/vecka 0.1

3-4 dagar/vecka 2.0

1-2 dagar/vecka 23.8

Mer sällan än 1 ggr 55.4

Aldrig 17.7

[vet ej] 0.4

24. När du dricker, hur mycket alkohol blir det i allmänhet omräknat till våra "enheter"? -_-

( 1 "enhet"= 4 cl starksprit) _ _ enheter alkohol e

M = 2.59 "enheter"

sd = 2.19

Md = 2.03 n= 1048

25. Händer det att du kör bil efter att ha druckit endast en liten mängd alkohol?

(dagar per vecka)

De flesta dagar 0.4

5-6 dagar/vecka 0.0

3-4 dagar/vecka 0.1

1-2 dagar/vecka 1.1

Mer sällan än 1 ggr/vecka 11.6

Aldrig 86.7

[vet ej] 0.1 n = 1048

26. Det finns ju en lagstadgad gräns för promillehalten i samband med bilkörning. Har du under den

senaste månaden kört då du kanske varit över denna gräns?

(dagar per vecka)

Deflesta dagar 0.0

5-6 dagar/vecka 0.0

3-4 dagar/vecka 0.0

1-2 dagar/vecka 1.3

Mer sällan än 1 gång/vecka 9.3

Aldrig 88.1

[vet ej] 1.3 n = 151
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27. I det typiska fallet när du kört bil och kanske varit över den tillåtna promillehalten; var hade du då

druckit?

Antal svar

.. hemma

.. en bar, cafe eller restaurant

.. ett dansställe, disco eller nattklubb

.. hos bekanta

.. en sportklubb

.. på jobbet

.. annatg
a
m

n
m

e
e

»

p
-
)

I
Q

S
>

©
9

n = 16

28. I allmänhet, när du dricker och sedan kör bil hur mycket dricker du maximalt?

_ _ enheter alkohol

M = 1.7 "enheter"

sd = 3.2

Md = 1.0 n = 118

29. Det finns olika uppfattning om gränsen för rattonykterhet. Vilket av följande påståenden stämmer

bäst med din åsikt. Tycker du att förare ska få dricka?

.. ingen alkohol alls 59.0

..mindre alkohol än för närvarande 7.7

..lika mycket alkohol som för närvarande 29.5

..mer alkohol än för närvarande 3.3

.. så mycket de själva vill 0.0

[Vet ej] 0.4

30. Jag ska nu räkna upp några åtgärder som föreslagits för att minska drickande i samband med

bilkörning. Ar du för eller emot att dessa åtgärder införs?

För Emot -Vet ej

a- Fler alkoholtester av polisen 91.1 5.1 3.8

b- Hårdare straff för de förare som är över gränsen. 82.2 12.6 5.1

c- Särskilt låg promillegräns för unga och ovana förare 24.9 71.4 3.7

d- Värdfolk skall uppmanas att inte servera alkohol till 52.3 42.5 5.2

de gäster som kör bil

31. Har du någon gång blivit utsatt för en alkoholkontroll?

Ja och vid minst ett tillfälle över promillegränsen 1.0

Ja och under promillegränsen 47.5

Nej 51.6

32. Vad fick du för påföljd för din senaste rattonykterhet?

a- Böter: M= 1900 kr Max 4500 -Min 600 n = 4

b- Indraget körkort: M= 15 mån 14 Md= 11 n = 6

c- Fängelse: M = 1 mån sd=0 n=3

d- Körkortsprickar: ?

e- Föreläggande att genomgå nytt körkortprov: 2 pers

f- Deltagande i terapikurs: -

g- Annat: 1 pers
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33. Var det din första förseelse eller har det hänt tidigare?

Första förseelsen 9

Upprepad förseelse *?

34. Hur troligt är det att du vid en typisk biltur blir stannad för att blåsa i en alkotest?

Aldrig 17.3

Sällan 72.8

Ibland 5.9

Ofta 1.1

Mycket ofta 0.2

Alltid 0.2

[vet ej] 2.6

D "Nu kommer det några frågor om bilkörning utomlands"

35. Har du kört något fordon i ett annat europeiskt land under de senaste 2 åren? Var det i så fall som

.. tjänsteresa 1.7

.. nöjesresa 35.9

.. både och 5.7

.. Nej 56.7

[vet ej] 0.0

36. Vilket annat europeiskt land har du kört mest i under de senaste 2 åren?

Tyskland 26.1%

Österrike 0.9

Belgien 0.7

Danmark 20.7

Spanien 8.6

Finland 7.5

Frankrike 3.7

Storbritannien 2.4

Grekland 2.7

Irland 0.2

Italien 1.3

Norge 19.0

Holland 1.5

Övriga Europa 4.7 n = 542

37. Om du jämför med Sverige, hur farligt upplever du körsättet i detta land.. ?

(farligt)

Mycket farligare 12.1

Farligare 29.6

Ungefär lika 43.7

Mindre farligt 13.0

Mycket mindre farligt 1.3

[vet ej] 0.4 n = 547
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38. Det finns en möjlighet att trafikreglerna görs likformiga över hela Europa. Skulle du, för att uppnå

denna harmonisering, vara för eller emot införandet av följande åtgärder i alla europeiska länder?

För Emot Vet ej

När det gäller körkort:

a- 17 år som minimiålder för att köra bil 39.4 56.1 4.5

b- Hårdare körkortsprov 37.1 52.8 10.0

c- Prickbelastning för trafikförseelser som gör 74.4 19.2 6.4

att körkortet kan dras in

När det gäller hastighet:

d- 50 km/h i tätort 89.6 9.8 0.6

e- 120 km/h på motorvägar 66.1 31.8 2.1

f- Att tillverkarna ändrar sina bilar så att 35.4 56.5 8.1

toppfarten sänks

När det gäller alkohol och trafik:

g- Det borde finnas en enhetlig låg gräns 92.6 5.8 1.7

När det gäller fordon:

h- Regelbundna säkerhetskontroller för 94.6 4.3 1.2

alla typer av fordon

i- Regelbundna miljökontroller för alla 88.60 8.6 2.8

typer av fordon

j- Obligatorisk användning av halvljus eller 90.8 7.2 2.1

varselljus för motorfordon under dagtid

k- Montering av ett tredje bromsljus 66.1 25.6 8.3

I- Obligatorisk bältesanvändning i både 93.8 5.2 1.0

fram- och baksäte

39. Det finns ett förslag om att skapa någon form av övergripande traiiksakerhetsmyndlghetför hela
Europa Vad anser du om det förslaget och skall denna myndighet i så fall vara

.. enbart rådgivande 51.3

.. ansvarigt för att lägga fram nya lagar 26.2
... nej, ingen myndighet alls 22.8

[vet ej] 0.0

E. "Nu kommer några frågor om några helt olika ämnen"

40. Hur viktig tycker du att var och en av följande egenskaper är hos en bil?

Mkt Ganska Inte Inte Vet
särsk alls ej

. viktigt
a- Utseendet 5.7 33.3 47.4 13.1 0.5
b- Driftsäkerhet 85.0 14.5 0.2 0.0 0.3

c- Låga driftskostnader 52.8 42.3 4.3 0.1 0.6
d- Prestanda 16.7 47.8 33.0 1.8 0.8

e- Komfort 33.1 56.5 9.7 0.4 0.3

f- Att den är praktisk 52.8 43.6 3.1 0.2 0.3

g- Säkerhet 89.6 9.9 0.2 0.0 0.3

h- Miljövänlig 68.6 27.8 2.8 0.3 0.4
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41. Kan du svara ja eller nej på följande påståenden

Vet

ej

3.4

0.9

1.7

1.3

1.1

1.0

0.7

Vet

ej

0.4

1.3

0.6

0.4

0.6

1.4

0.4

Nej Vet ej

a- Jag blir ibland väldigt irriterad på andra bilförare 68.4 30.6 1.0

b- Jag tycker om att köra fort 38.1 60.0 1.9

c- Jag tutar ofta när jag kör 1.7 98.0 0.4

d- Jag oroar mig mycket för att råka ut 10.4 88.5 1.2

för en olycka när jag kör

e- Jag använder alltid blinkers innan jag svänger 93.8 5.9 0.4

f- Ibland händer det att jag börjar tävla med 4.9 94.8 0.3

andra förare

g- Jag tror att de flesta olyckor beror på ren otur 6.6 90.6 2.8

h- Jag gillar att ta risker när jag kör bil 98.5 0.4

i- En bil är bara ett transportmedel 67.7 30.3 2.1

42. Hur farlig tror du att var och en av följande aktiviteter är

Mkt Ganska Inte Inte

mkt särsk alls

a- Ett kirurgiskt ingrepp 5.5 29.9 55.1 6.1

b- Gå ensam i en stad på natten 10.3 31.0 48.7 9.2

c- Reparera och underhålla ditt hem och din trädgård 0.5 4.7 48.2 45.0

d- Röka två paket cigaretter om dagen 55.5 40.4 2.6 0.2

e- Äta mycket fet mat 30.5 55.9 11.5 1.0

f- Dricka en flaska (0,75 cl) vin eller 4 flaskor stark 58.9 36.3 3.9 0.1

öl om dagen

g- Köra bil " 6.8 28.6 55.1 8.8

43. Hur bekymrad är du för att råka ut för något av följande..?

Mkt Ganska Inte Inte

mkt särsk alls

a- Allvarlig sjukdom 6.2 17.5 61.9 14.0

b- Arbetslöshet 7.0 21.0 42.0 28.6

c- Trafikolycka 5.5 18.0 65.6 10.3

d- Inbrott 5.2 20.6 58.8 15.0

e- Miljökatastrof 13.0 32.2 45.6 8.7

f- Arbetsolycka 3.5 92 51.7 34.2

g- Olycka i hemmet 2.7 5.9 57.6 33.5

44. Svara 'ja' eller 'nej' på följande påståenden beroende på om de stämmer in på dig

Ja Nej Vet ej

a- Jag motionerar regelbundet 48.5 51.0 0.6

b- Jag röker 26.7 73.0 0.3

c- Jag undviker fet mat 53.4 45.3 1.3

d- Jag håller diet 6.0 93.7 0.3

e- Jag undviker att dricka för mycket alkohol 90.3 8.8 1.0
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45. Hur många människor tror du omkom i trafikolyckor i Sverige förra året?

3200 4,5

1600 15.1

1200 20.3

800 41.9

400 12.3

200 2.6

[vet ej] 3.3

46. Hur ofta händer det att du diskuterar risken för trafikolyckor och trafikskador med familj och

vänner?

Aldrig 11.9

Sällan 33.6

Ibland 41.5

Ofta 9.8

Mycket ofta 3.2

Alltid 0. 1

[vet ej] 0. 1

47. När sådana diskussioner äger rum; brukar de som är med i diskussionen vara villiga att göra några

egna insatser för att förbättra säkerheten på vägarna?

Mycket 1.8

Ganska mycket 17.7

Inte särskilt 50.4

Inte alls 11.9

[vet ej] 18.3

48. Hur viktiga är följande försäkringstyper för dig?

Mkt Ganska Inte Inte Vet

särsk alls ej

viktigt

a- bil 91.7 7.0 1.1 0.1 0.1

b- hus 90.8 7.8 1.0 0.3 0.1

c- liv 43.7 28.2 21.5 6.2 0.5

d- pensions 21.4 29.2 34.4 13.4 1.7

F. "Slutligen vill jag fråga lite om dig själv?"

49. Hur många olyckor har du varit inblandad i de senaste 3 åren såsom förare av fordon i vilket någon

inklusive du själv blev skadad och fick medicinsk tillsyn?

Antal svar

Ingen olycka 1225

1 olycka 39

2 olyckor 8

3 olyckor 2
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50. Hur länge har du bott i Sverige?

Hela livet och mer än 10 år 98.7

Mellan 5 och 10 år 0.5

Mindre än 5 år 0.6

Inget svar 0.2

51. Vilket av följande är tillämpligt på dig?

Ja Nej

a- Ensamstående 19.2 80.1

b- Sambo 15.2 84.8

c- Gift 60.4 39.7

d- Separerat eller skild 5.1 94.9

e- Änka/änkling 2.4 -97.6

52. Hur många personer är ni i hushållet?

M = 2.7 sd = 1.3 Md = 2.0

53. Har du barn i följande åldrar?

Ja Nej

a- Under 5 14.9 85.2

b- Mellan 5-9 15.0 85.0

c- Mellan 10-16 19.1 80.9

d- 17 och över 14.5 85.5

54. Vilken utbildning har du?

Grundskola/folkskola 35.6

Gymnasium eller motsvarande 42.3

Universitet/högskola eller motsv 22.0

Ingen 0.0

[vet ej] 0.1

55. Hur gammal var du när du avslutade dina studier?

M = 21 sd = 7.8 Md = 18 n = 1213

56. Hur skulle du vilja beskriva det område där du bor?

Landsbygd/by 15.8

Liten ort 18.6

Förort/utkant av stad 25.1

Stad 40.4

[vet ej] 0.0
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57. Vad har du för körkort?

Ja Nej

a- Personbil 100 0

_ b- Moped 100

c- Motorcykel 51.9 48.1

d- Lastbil 21.1 78.9

e- Buss 5.0 95.0

58. Vilken typ av fordon kör du vanligen?

Personbil 95.7

Skåpbil , van 2.0

Motorcykel eller scooter 0.2

Lastbil 1.7

Buss 0.5

Traktor, motorredskap 0.1

59. Hur många år har du kört motorfordon? Räkna med tid som motorcyklist och mopedists men

räkna bort ev uppehåll.

M = 23.3 sd= 13.1 Md =23.0

60. Vem äger det fordon du normalt kör?

.. du själv 71.6

.. en annan familjemedlem 19.9

.. din arbetsgivare eller hyrd av honom 5.1

.. en vän 1.7

.. en hyrbils- eller leasingfirma 1.6

[vet ej] 0.2

61. Är det fordon du normalt kör försäkrat med

.. trafikförsäkring 21.8

.. helförsäkring 76.9

.. inte alls 0.2

.. [Vet ej] 1.1

62. Hur mycket har du kört under de senaste 12 månaderna?

M = 1635 mil sd = 1610 mil Md = 1300 mil

63. Vad beträffar religion anser du att du är..

Mycket religiös 1.6

Religiös 48.3

Ej religiös 47.8

[Vet ej] 2.4
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64. Vilket religiöst samfund tillhör du?

Statskyrkan 86.4

Frikyrka 5.5

Annan kristen kyrka 1.5

Annan religion 1.6

[vet ej] 4.9 n = 670

65. Man beskriver ofta sin politiska inställning som 'vänster' eller 'höger'. Ange den siffra som visar din

position på denna skala från vänster till höger

1 3.7

2 23.1

3 34.4

4 27.4

5 6.2

[vet ej] 5.2

66. Vi skulle vilja analysera undersökningsresultatet efter hushållens inkomstnivå. Här är en __

inkomstskala. Ange siffran för den kategori inom vilken ditt hushåll faller. Lön, bidrag och alla typer

av inkomst från personer som bor hemma skall inräknas.

6.5

83.0

9.5

10.0

17.7

11.1

21.6

11.5

[vet ej] 4.1
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Sakregister

Siffrorna hänvisar till frågans nummeri

bilaga 1

Alkohol 3c,23-34,42f

Alkohol som olycksorsak 4c

Alkoholgränser 29,38g

Alkoholgränser, unga förare 30c

Alkoholkonsumtion vid bilkörning 25

Alkoholkonsumtion, allm 23,24,44e

Alkoholkonsumtion, farlig? 42f

Alkoholplatser 27

Alkoholpåföljder 32

Alkoholservering 30d

Alkoholöverträdelser 26,28

Alkotest 303,34

Alkotest, egen 31

Annonsering 3d

Arbetslöshet 43b

Arbetsolycksfall 43f

Avbländning 17c

Avståndshållning 4d

Avståndshållning, egen 17b

Barn, hemmavarande 53

Bekymmer 43a-2

Bilbelysning 6c

Bilbälten 18-22,38

Bilbälteskontroll 21

Bilbälteskontroll, påföljd 22

Bilbälteslagstiftning 38k

Bilegenskaper 38f,40a-h,411

Bilförsäkring 48a,61

Bilköer le,5c

Bilkörning, farlig ? 422

Bilstorlek 58b

Blink innan sväng 4b,41e

Bostadsmiljö 56

Bostadsområde 12e,13b

Bostadsområden, hast.överträdelser 12e

Bromsar Ga

Bromsljus, 3:e 38k

Bälten, känsla

Bälten, nödvändiga ? 20a

Bälten, skadereduktion 20b

Bältesanvändning 19a-d

Cigarrettrökning 42d

Civilstånd 51

Diskussioner (om trafiksäkerhet) 46

Drniftskostnader (Bil-) 40c

Driftsäkerhet (Bil-) 40d

Drogpåverkad förare 4g

Däck ob
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Dödsolyckor 45

Europahastigheter 38d-e

Europamyndighet 39

Europaregler 38a-k

Farlig körstil 8

Farliga aktiviteter 42a-g

Fartkontroll 14,171

Fartälskare 41b

Fet mat 42e,44c

Fordonsfaktorer Ga-f

Fordonskontroller 2d,38h-i

Fordonsvana 58a

Fortkörning, olycksorsak 4e

Frivilliginsatser 47

Föraregenskaper 41a-h

Förarfaktorer 4a-g

Förarutbildning 2a

Företräde åt fordon 17d

Företräde åt fotgängare 17e

Försäkringar 48a-d

Gamla bilar Gf

Gator, hastighetsöverträdelser 12d

Gult ljus (i trafiksignaler) 17f

Harmoniserade hastighetsgränser 38d-e

Hastigheter 3d,4e-f,6e,9-16

Hastighetsbegränsning från tillverkare 38f

Hastighetsbegränsare i fordon 11a-c

Hastighetsgräns i bostadsområde 13b

Hastighetsgräns i tätort 13a,38d

Hastighetsgräns på landsväg 136

Hastighetsgräns på motorväg 13d,38e

Hastighetsgräns, önskad 13a-d

Hastighetsnivå 10

Hastighetsprestanda 3d,6e,38f

Hastighetsöverträdelser, andras 9

Hastighetsöverträdelser, egna 12a-e

Hastighetsöverträdelser, påföljd 16

Hemförsäkring 48b

Hemolycksfall 432

Hemreparationer 420

Hushållsstorlek 52

Inbrott 43d

Inkomst 66

Irriterad (förare) 41a

Kirurgiskt ingrepp 42a

Komfort 40e

Kriminalitet 1a,42b,43d

Körkortsklass 57

Körkortsprickar 38c



Körkortsprov 38b

Körkortsålder 38a

Körsätt, hemma 7

Körsätt, utomlands 37

Körvana (antal år) 59

Körvana (km / år) 62

Landsväg 12b-c, 130, 19b-c

Landsväg, hast.överträdelse 12b-c

Livförsäkring 48c

Långsam körning 4f

Mediciner Ag

Miljöförstöring 1b,43e

Miljökontroller av fordon 381

Miljövänlig 40h

Motion 44a

Motorvolym 58b

Motorväg 12a,13d,17h,19d,38e

Motorväg, hast.överträdelse 12a

Olyckserfarenhet 49

Olycksstatistik 45

Omkörning, chansartad 17g

Omkörning, på fel sida 17h

Oro (för trafikolycka) 41a,43c

Oskyddade trafikanter 3e

Otur (som olycksorsak) 41g

Pensionsförsäkting 48d

Polis- 14,21,30a,3 1

Politisk inställning 65

Praktiska egenskaper 40f

Prestanda (Bil-) 6e,38f,40d

Prickbelastning av körkort 38c

Promillegränser 29

Rattonykterhet 4c,26-29

Rattonykterhet, straff 30b,32

Regeringsåtgärder 2a-e

Religiositet 63

Risktagning 41h

Rökning 44a

Samfund (religiöst) 64

Samhällsproblem la-e

Sjukdom 43a

Sjukvårdsstandard 1d

alkohol 3c

Skyltning Se

Straff 3a,30b

Studietid 55

Styrning 6d

Sverigevistelse 50

Säkerhet 408

Tempo 10
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Trafikolycka 436,49

Trafikplanering Je

Trafikregler, (för många) 3b

Trafiksignaler 17f

Trafiksäkerhet 1c

Trafiksäkerhetskampanjer 20

Trafiksäkerhetsmyndighet, överordnad 39

Trafiksäkerhetsåtgärder 2a-e

Transportmedel 411

Trottoarparkering 17a

Trädgårdsarbete 42c

Trötthet 4a

Tuta 41c

Tätort 12d,13a,19a,38d

Tätort, hastighetsöverträdelser 12d

Tävling 41f

Utbildning 54

Utlandskörning 35-37

Utseende (Bil-) 40a

Varselljus 38)

Väder Sd

Vägfaktorer S5a-e

Vägmärken Se

Vägstandard 2e

Vägunderhåll Sb

Vägutformning Sa

Ägarförhållanden till bil 60

Överfallsrisk 42b

Övergångsställe 17e

Övervakning 2b,30a




