
VTI meddelande

Nr 749 - 1994

 

Ett försök till strukturering av svenska

trafik- och trafiksäkerhetsattityder

En LISREL-analys av Sartre-materialet

Sven Dahlstedt

 
   

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutetä



 

VTI meddelande
Nr 749 - 1994
Ett försök till strukturering av svenskatrafik- och trafiksäkerhetsattityder
En LISREL-analys av Sartre-materialet
Sven Dahlstedt

div
    Väg- och transport-forskningsinstitutetäOmslagsbild: Lars Gustafsson





 

 

 

  

 
 

 

Utgivare: Publikation:

VTI MEDDELANDE 749

Utgivningsår: Projektnummer:

Väg- och transport- 1994 20188

Åforskningsinstitutet

581 95 Linköping Projektnamn:

SARTRE

Författare: Uppdragsgivare:

Sven Dahlstedt NTF, TSV:s skyltfond, Länsförsäkringar,

Vägverket

Titel:

Ett försök till strukturering av svenska trafik- och trafiksäkerhetsattityder - En LISREL-analys av Sartre-

materialet

 
Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

I det internationella Sartre-projektet insamlades intervjudata om bilförares åsikter om ett flertal trafik-

och trafiksäkerhetsfrågor. Det svenska bidraget utgjordes av 1266 intervjuer, var och en omfattande ca

200 frågor.

För att försöka sammanfatta och ge någon form av struktur åt, åtminstone delar av, materialet provades

LISREL-tekniken på ett 60-tal av variablerna. LISREL-analyser visade sedan I/vilka variabler som inte

kunde inpassas i några mera generella modeller (Ett tiotal av de 60), 2/ vilka kombinationer av

intervjuvariabler som samvarierade så starkt att de kunde tas som indikatorer på gemensamma

bakomliggande (latenta) variabler, och 3/ sambanden mellan de latenta variablerna.Alla analyser gjordes

separat för män och kvinnor eftersom det fanns en misstanke att deras respektive attityder och

attitydstrukturer kanske inte var helt identiska.

Resultaten visar att det verkar både möjligt och meningsfullt att dela upp det generella attitydkomplexet

"trafiksäkerhet" i ett antal delattityder för att dels kunna konstatera delattitydernas innehåll, dels kunna

studera delattitydernas inbördes relationer. Resultaten bekräftade också att det ofta är stora skillnader

mellan män och kvinnor, både vad gäller innehållet i de olika delattityderna (s k latenta variabler) och

relationerna mellan dessa.

Slutsatserna är att LISREL-tekniken verkar kunna användas för att sammanfatta och beskriva även

sådana "suboptimala" datamängder som Sartre-materialet (eller åtminstone valda delar av ett sådant

material) men att det torde krävas några fler undersökningar på bättre dataunderlag innan bilisternas

attitydstruktur kan anses någorlunda kartlagd.

 
Sökord: (Dessa ord är från IRRD tesaurus utom de som är markerade med *.)

 
ISSN: Språk: . Antal sidor:

0347-6049 Svenska 38 + bilagor (23 sid)    





 

 

 

  

 
 

 

Publisher: Publication:

VTI MEDDELANDE 749

Published: Project code:

Swedish Roadand 1994 20188

ÅTransport Research Institute

S-581 95 Linköping Sweden Project:

SAÄRTRE

Author: Sponsor:

Sven Dahlstedt National Association for Traffic Safety, "The

Plate Fund" of the former Road Safety Office,

The Insurance Group "Länsförsäkringar" and

The Road Administration

Title:

Structuring Swedish car drivers' attitudes to traffic and traffic safety - An attempt to use the LISREL

technique on the Sartre data

 
Abstract (background, aims, methods, results) max 200 words:

In the multinational Sartre project a vast number of interviews were conducted with European drivers to

study their attitudes to traffic and traffic safety. The Swedish contribution consisted of 1266 interviews of

about 200 questions each.

In an attempt to summarize and give some kind of structure to, at least part of, the material, the LISREL

technique was tried on about 60 of the 200 interview variables. LISREL analyses on these subsets of

variables, single or in various combinations, then showed

1) which variables that could not be fitted to any more general models,

2) those combinations of variables that had so strong intercorrelations that they could be interpreted as

indicators of mutual latent variables and

3) the connections between the latent variables.

All analyses were made separately for men and women because of the suspicion that the structures and

patterns of attitudes might vary between the sexes.

The results indicate that it seems both possible and useful to break down an all-inclusive attitude to

"traffic safety" into a set of component attitudes in order to study both the contents of these subattitudes

as well as their interrelations. The results also confirmed that there seems to be some notable differences

between the attitudes of men and women.

The conclusion is that it seems possible to use LISREL as a descriptive technique to summarize also such

"suboptimal" data sets as the Sartre interviews (or at least selected parts). But in order to use such

mappings of the attitude structure of car drivers for applied purposes, it is recommended to validate and

supplement the present results in a few more studies, preferrably on data more suited to this very purpose.

 
Keywords: (All of these terms are from the IRRD Thesaurus except those marked with an *.)

 
ISSN: Language: No. of pages:

0347-6049 Swedish 38 + appendix (23 p)  
 

 





FÖRORD

Det projekt som resulterat i denna rapport (och ytterligare några) har genomförts

med stöd av, i tur och ordning, NTF, Trafiksäkerhetsverkets skyltfond, Länsför-

säkringar AB, Vägverket och Sven Dahlstedt. De förstnämnda fyra förtjänar ett

stort tack för att de ställde upp, den sistnämnde torde enbart få skylla sig själv.

Sven Dahlstedt
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Ett försök till strukturering av svenska trafik- och trafiksäkerhetsattityder - En

LISREL-analys av Sartre-materialet

av

Sven Dahlstedt

Statens väg- och transportforskningsinstitut

S-581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I det multinationella Sartre-projektet insamlades intervjudata om bilförares åsikter

om ett flertal trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. Det svenska bidraget utgjordes av

1266 intervjuer, var och en omfattande ca 200 frågor. Efter att de första rådata-

sammanställningarna gjorts och de första elementära analyserna företagits var

omfattningen och svåröverskådligheten hos enbart det svenska materialet blott

alltför uppenbar.

För att försöka sammanfatta och ge någon form av struktur åt, åtminstone delar av,

materialet provades LISREL-tekniken. Av de 200 intervjuvariablerna valdes ett

sextiotal ut som tänkbara exemplifieringar från elva ämnesområden: Allmän

socioekonomisk bakgrund, inställning till några aktuella samhällsfrågor, inställ-

ning till trafik och bilism i allmänhet, inställning till miljöfrågor, attityd till bilar

och bilegenskaper, egna bilistbeteenden, inställning till bilbälten, inställning till

alkohol och trafik, åsikter om hastigheter och hastighetsgränser, egna hastighets-

vanor samt inställning till sameuropeiska trafikregler. LISREL-analyser visade

sedan I/vilka variabler som inte kunde inpassas i några mera generella modeller

(Ett tiotal av de 60), 2/ vilka kombinationer av intervjuvariabler som samvarierade

så starkt att de kunde tas som indikatorer på gemensamma bakomliggande

(latenta) variabler, och 3/ sambanden mellan de latenta variablerna. Alla analyser

gjordes separat för män och kvinnor eftersom det fanns en misstanke att deras

respektive attityder och attitydstrukturer kanske inte var helt identiska.

Först konstaterades tre mera allmänna latenta variabler som fick arbetsnamnen

BAKGRND för socioekonomisk bakgrund, SMHATT för generella samhällsattity-

der och TRAFATT för några relativt allmänna trafikattityder. Fortsatta analyser

visade sedan hur samband mellan variabler inom de övriga ämnesområdena mer

eller mindre entydigt kunde förklaras av olika latenta variabler och hur dessa i sin

tur var relaterade till BAKGRND, SMHATT och TRAFATT. Resultaten bekräftade
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II

också att det ofta är stora skillnader mellan män och kvinnor, både vad gäller

innehållet i ett mera generellt attitydkomplex (d v s en latent variabel) och relatio-

nerna mellan sådana attitydkomplex.

Slutsatserna är att LISREL-tekniken verkar kunna användas för att sammanfatta

och beskriva även sådana "suboptimala" datamängder som Sartre-materialet (eller

åtminstone valda delar av ett sådant material) men att det torde krävas några fler

undersökningar på bättre dataunderlag innan bilisternas attitydstruktur kan anses

någorlunda kartlagd.
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Structuring Swedish car drivers attitudes to traffic and traffic safety

- An attempt to use the LISREL technique on the Sartre data

by

Sven Dahlstedt

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING

SUMMARY

In the multinational Sartre project a vast number of interviews were conducted

with European drivers to study their attitudes to traffic and traffic safety. The

Swedish contribution consisted of 1266 interviews of about 200 questions. After

the first summaries and basic overviews of the raw data, the size and complexity

of the Swedish material in itself became just too obvious.

In an attempt to summarize and give some kind of structure to, at least part of, the

material, the LISREL technique was tried. About 60 of the 200 interview variables

were selected as possibly useful examples from some attitudinal main subject

areas: General socioeconomic background, opinions about some current social

issues, attitudes to cars, car characteristics and car driving, own car driving

behaviour, opinions about seat belts, opinions about drinking and driving, atti-

tudes to speeding and speed limits, own speeding habits and opinions about

unified European traffic rules and regulations. LISREL analyses on these subsets

of variables, single or in various combinations, then showed 1) which variables

that could not be fitted to any more general models, 2) which combinations of

variables that had so strong intercorrelations that they could be interpreted as

indicators of mutual latent variables and 3) the connections between the latent

variables. All analyses were made separately for men and women because of the

suspicion that the structures and patterns of attitudes might vary between the

SECXES.

As a beginning, three more general latent variables were established; one

describing common socio-economical background, another containing opinions on

general social issues, and the third containing some opinions on traffic in general.

Continued analyses then showed how intercorrelations within the various

groupings of variables could be explained by latent variables, and also how the

latent variables were related to each other and to the first three general latent

variables. The results confirmed thåt in most respects there seems to be notable
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IV

differences be tween the sexes both in the structure and contents of attitudes, as

well as, and in the patterns of interrelations between the main groupings of

attitudes (i.e. the latent variables).

The conclusion is that it seems possible to use LISREL as a descriptive technique

to summarize also such "suboptimal" data sets as the Sartre interviews (or at least

selected parts). But in order to use such mappings of the attitude structure of car

drivers for applied purposes, it is recommended to validate and supplement the

present results in a few more studies, preferrably on data more suited to this very

purpose.
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1 SARTRE-PROJEKTET

1.1 Historik

På initiativ av International Drivers' Behaviour Research Association (IDBRA)

har tidigare ett par multinationella trafikforskningsprojekt genomförts. 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 analyser av transport-

och olycksutvecklingen i femton länder, varav även några utomeuropeiska (Benja-

min, 1978), vilket kompletterades med enkäter rörande bilisternas inställning till

olika trafiksäkerhetsfrågor i nio av dessa länder (L'Hoste, 1978).

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-samarbete inom allt

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

attitydundersökning, vilken småningom utvecklades till SARTRE-projektet.

SAÄRTRE 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 komplette-

ringar 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.
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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 in-

rättas 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.

1.2 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 syfte.

Bara ett fåtal av de olika deltagarländernas representanter (Se tabell 1) deklarerade

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. För dem som hade ambitioner att göra mera djupgående analyser

fanns möjligheterna att dessutom utnyttja hela (eller delar av) den gemensamma

databasen för detaljerade studier av isolerade frågor.

VTI MEDDELANDE 749



1.3 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.

Ett aktivt deltagande föreföll då knappast motiverat eftersom de svenska

trafiksäkerhetsattityderna har studerats regelbundet sedan 1981 genom TSV:s

försorg (se t ex Rydgren, 1986 eller Bengtsson, 1987). Från projektledningen kom

dock allt mera enträgna uppmaningar att deltaga eftersom det ansågs väsentligt att

något, eller några, av de nordiska länderna skulle bidraga till att ge en mera

komplett (eller nyanserad) bild av de europeiska trafiksäkerhetsattityderna.

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 KfEV W Klemenjak, R Christ

Schweiz BPA/BFU/UPI R D Huguenin

Tjeckoslovakien USMD J Kåbrt, E Bakaläår

Irland Miljö/trafik F Crowley

dept

Danmark RfFT G Carstensen

Sverige VTI S Dahlstedt

Ungern KTTI E Höz, M Gabor

Småningom väcktes dock ett visst intresse för Sartre-projektet på några olika håll

och flera olika delanslag erhölls. NTF, Trafiksäkerhetsverkets skyltfond, Länsför-

säkringarna och Vägverket engagerade sig som uppdragsgivare och ekonomiska

garanter. När de första anslagen erhölls hade dock projektplaneringen gått så långt

att det var för sent att påverka försöksplaner eller intervjuformulär. Undersök-

ningen blev därför inte så anpassad till svenska förhållanden som kanske varit

önskvärt.
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Eftersom det svenska deltagandet i SARTRE-projektet beslutades på ett så sent

stadium att intervjuformulärets innehåll och utformning redan var bestämda, var

alla försök att influera undersökningens genomförande meningslösa. En alternativ

strategi blev istället att i efterskott försöka ge någon form av struktur till det be-

fintliga materialet. Detta gjordes med en statistisk analysteknik som kallas

LISREL, närmare bestämt den senaste versionen (LISREL 8 för Windows) ut-

vecklad av Jöreskog och Sörbom (1993).

VTI MEDDELANDE 749



2 DENNA RAPPORTS SYFTE

Den svenska delen av Sartre-projektet redovisas i två rapporter, dels en tidigare

publicerad (Dahlstedt, 1994) som översiktligt beskriver huvuddragen i de svenska

resultaten, dels den föreliggande rapporten som är ett försök att med hjälp av

modern statistisk teknik ge en viss struktur åt den överväldigande mängden

svåröverskådliga data.

Som redan antytts var Sartreintervjun en kompromiss mellan många olika viljor

och intresseinriktningar, vilket bl a resulterade i att erhållna data blev något

svåröverskådliga. I ett försök att strukturera åtminstone det svenska materialet

gjordes därför ett försök att med hjälp av LISREL-teknik sammanfatta vissa av

intervjuvariablerna som uttryck för bakomliggande, mera generella, variabler, och

att även beskriva relationerna mellan dessa bakomliggande variabler. Denna rap-

port redogör för detta enskilda moment inom Sartre-projektet.

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 uppföljningstider

på upp till tio år i TSV:s tidigare nämnda enkätrapporter.
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3 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE

Den svenska delen av Sartreundersökningen har tidigare beskrivits relativt

detaljerat av Dahlstedt (1994). I redogörelsen nedan kommer därför endast några

av huvudpunkterna i datainsamlingsmomentet att beröras, medan LISREL-

analyserna beskrivs något mera utförligt.

Sartre-intervjuerna innehöll ca 200 frågor, vilka i huvudsak var disponerade i fem

huvudområden; trafiksäkerhet i allmänhet, hastigheter, alkohol, bilbälten och

"Europafrågor". Ett 20-tal av frågorna berörde inte trafik utan gällde mera

konventionella socioekonomiska bakgrundsdata. Innehåll, formulering och

utformning av intervjuformulären hade diskuterats fram av de deltagare som hade

hunnit bli medlemmar i konsortiet före våren 1991. Originalet utformades

parallellt i en engelsk och en fransk version. De andra deltagarna fick sedan själva

skaffa sina respektive nationella versioner med utgångspunkt från endera av ori-

ginalen. Den svenska versionen åstadkoms genom att en engelsk-, respektive

fransktalande VTI-tjänsteman gjorde var sin översättning, varefter de båda

versionerna jämkades ihop. Med hjälp av marknadsundersökningsföretaget TEMO

gjordes sedan personliga intervjuer med ett representativt urval svenskar, från

vilka ett nettostickprov på 1266 aktiva bilförare erhölls. En kopia av TEMO:s

intervjuformulär återfinns i bilaga 1.

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 VTI, som i sin tur inlevererade den

svenska datauppsättningen till INRETS i Frankrike, där en central databas

sammanställdes. Kopior av det svenska materialet behölls på VTI och elementära

rådatasammanställningar gjordes, vilka har redovisats och kommenterats av

Dahlstedt (1994).

Efter rådatapresentationen, och delvis med utgångspunkt från den, gjordes

försöken att med hjälp av LISREL få en beskrivning av materialet på en något

mera generell nivå.

LISREL är förmodligen den vanligaste tillämpningen av en typ av analyser som

mera generellt har kallats för "kovarians-struktur-modeller" av Long (1983) i en

översiktlig presentation, men som även kallats "structural equation modelling" av

t ex Pedhazur (1982). Det som kännetecknar dessa tekniker är att man med
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utgångspunkt från ett antal observerade variabler i en kovarians- (eller korrela-

tions-)matris dels kan isolera de bakomliggande, s k latenta, variablerna, dels kan

beskriva de latenta variablernas inbördes samband i "strukturella ekvationer" och

dessutom få dessa grafiskt presenterade i s k "path diagram".

För den som inte konfronterats med LISREL-tekniken tidigare kan mycket

kortfattat beskrivas att den liknar den mera välkända faktoranalysen i grundanta-

gandet att samband mellan observerade variabler beror på en gemensam, kanske

icke-observerbar, bakomliggande faktor. Klassiska exempel från psykologin på

sådana omätbara, eller svårmätbara, fenomen är t ex motivation, intelligens och

attityd, vilka p g a sin abstrakta karaktär måste kvantifieras med hjälp av stora

test-batterier vilka antas återspegla den latenta, eller bakomliggande, variabel som

man egentligen är intresserad av. Den stora skillnaden mellan de båda teknikerna

ligger i att vid faktoranalys skall de bakomliggande faktorer, som kan isoleras,

definitionsmässigt vara okorrelerade, medan man i LISREL beräknar de faktiska

sambanden mellan de bakomliggande faktorer som empirin ger. I LISREL ges

dessutom anvisningar om sambandens riktning, vilket inte nödvändigtvis behöver

tolkas som kausalsamband men som åtminstone kan ge en viss ledning om vilket

som bör betecknas som X-, respektive Y-variabel om två sådana bakomliggande

latenta variabler skall prickas mot varandra.

I den aktuella tillämpningen av LISREL-tekniken var utgångshypotesen att det

skulle vara möjligt att isolera och identifiera ett relativt fåtal väsentliga latenta

variabler som mer eller mindre starkt kommit till uttryck i de erhållna intervju-

svaren, och att dessutom kunna visa om, och hur, dessa latenta variabler påverkat

varandra. - Finns där t ex en bakomliggande generell "hastighetsfaktor"? I vilka

intervjuvariabler kommer den främst till uttryck, och vilka andra latenta variabler

är den korrelerad med?

För att analysarbetet inte skulle svälla ut alltför okontrollerat koncentrerades

intresset till ett begränsat antal "nyckelområden", som redovisas i figur 1. I figuren

anges också förkortade beteckningar på de variabler som antogs vara mest

relevanta inom de olika områdena. De valda områdena och deras ungefärliga

innehåll var följande:

e Allmän socioekonomisk bakgrund vari inkluderades hushållsinkomst, politisk

inställning, ålder, årlig körsträcka, studietidens längd samt typ av bostadsom-

råde

e Inställning till samhällsfrågonia sjukvårdsstandard och kriminalitet
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e Inställning till miljöförstöring och miljövård

e Allmän inställning till trafiken och dess eventuella nackdelar och problem

e Åsikter om bilar och bilars egenskaper

e Inställning till ett eventuellt överordnat europeiskt "trafiksäkerhetsverk", och

några exempel på tänkbara alleuropeiska trafikregler

e Åsikter om, och användning av, bilbälten

* Bilistbeteende, hur man känner sig, och beter sig, som bilist

e Åsikter om alkohol och bilkörning

e Åsikter om hastigheter och hastighetsgränser

e Rapporterade hastighetsvanor.

Dessa elva ämnen exemplifierades med hjälp av 61 variabler, som kopierades från

rådatafilen och blev den något mera lätthanterliga rådatabasen för LISREL-

analyserna. Ämnesområdena, arbetsnamn på ingående intervjuvariabler och

intervjuvariablernas nummer i det bifogade intervjuformuläret (Se bilaga 1) har

sammanfattats i figur 1. En jämförelse med de tillgängliga frågorna i formuläret

kan ge intryck av att flera av ämnena hade kunnat beskrivas med hjälp av många

fler intervjuvariabler. Anledningen till att så många frågor verkar överhoppade

eller bortglömda är att dessa frågor givit så extremt sneda fördelningar av

svarsfrekvenser att de inte kunnat användas.

I anslutning till figuren kan det också vara värt att påpeka att den uppdelning i

attityder respektive beteenden, som har gjorts för hastigheter, även prövades för

ämnena alkohol och bälten. Det visade sig dock efter urgallringen av vissa

variabler att intervjuformuläret innehöll för få "användbara" (d v s matematiskt-

statistiskt bearbetbara) frågor inom dessa ämnen för att det skulle vara möjligt

eller meningsfullt att försöka skilja mellan attityder och beteenden. Det kan också

vara befogat att kommentera uppdelningen av "samhällsproblemen" i två delom-

råden. Motivet för att behandla miljöfrågor som ett särskilt ämnesområde var att

miljöaspekter ofta sätts i ett motsatsförhållande till trafik- och bilismfrågor. Det

föreföll därför motiverat att studera om samhällsfrågan "Miljö" uppvisade andra

samband än sjuk och kriminellt betingad otrygghet med alla de olika

trafikämnena.

I översiktsfigurens övre hörn återfinns också ett par markeringar, som kanske inte

är helt självklara. Markeringarna har gjorts för att betona att alla analyser gjordes

separat för män respektive kvinnor. Anledningen till detta var dels matematiskt-

statistisk, dels rent sakligt motiverad. Det statistiska motivet var att det ibland kan
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medföra problem om man behandlar en sant kvalitativ variabel (man/kvinna) som

om den vore kvantifierbar genom att ge den värdena noll/ett eller kanske etta/tvåa.

Bästa sättet att undvika sådana eventuella problem, vilket också föreföll sakligt

motiverat, eftersom män och kvinnor inte beter sig likadant som bilförare och inte

heller verkar ha samma inställning till bilkörning och trafik (Spolander, 1992), var

att göra separata analyser för män respektive kvinnor. Det föreföll därför mest

meningsfullt att försöka beskriva en genomsnittlig manlig, respektive kvinnlig,

bilförares attitydstruktur, snarare än att försöka beskriva "medelbilisten" och där-

igenom åstadkomma ett resultat som kanske bara stämmer in på en

hermafroditbilist, som har hälften manliga, och hälften kvinnliga, åsikter.

Med hjälp av modulen PRELIS, som ingår i LISREL8 (Jöreskog and Sörbom,

1993) beräknades alla samband mellan de 61 variablerna och sammanställdes i en

korrelationsmatris som sedan utgjorde underlag för alla följande analyser. Mellan

det fåtal variabler som ansågs vara sant kontinuerliga på intervallnivå beräknades

sambanden som produktmomentkorrelationer, alla andra samband beräknades som

polykoriska korrelationer (Se t ex Everitt, 1992). För att kunna göra den nämnda

särbearbetningen för män respektive kvinnor gjordes den erforderliga uppdel-

ningen redan på detta stadium så att alltså två separata korrelationsmatriser

beräknades, baserat på 771 män respektive 495 kvinnor.
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Bakgrund

Inkmst, Polit, Milar, Stutid, Urban, Age

(66, 65, 62, 55, 56, ålder)
   

  

     

 

 

   
  

   

       

 

S måte i Trafikattityder
Samhällsinställning mu 22 .

LL, . Alm-bilkör, Orotrafol, Regkampij, Reg-

Alm-epsom, Alm-klrgl, Org överv, Regutbd, Smhtroly, Svesbra,
Orotjuv, Smhkrim, Smhsjukv t

r_plan, Tr_regl, Tr_strf

(426, 420, 430, Jöd,. fa, iP (429, 43c, 2c, 2b, 20, 1c, 7, 3e, 3b, 30)

Miljöinställning

Oromikatas, Smhmilj, Bilmivänl Bilattityder

(43e, Ib, 40h) i Bildrift, Bilprest, Bilskht, Bil_trp, Bilutse

(40b, 40d, 40g, 41i, 40a)

Alkoholattityder Bältesattityder Bilbeteenden

Alkpoltst, Alkhdsttf, Alk- Bltkonst, Bltminsk, Blt-nödvad, Trlirrit, Ovanagult,

unga, Drvdrink, Tr_drick Bltstad, Bltkorlv Ovankavst, Ovanfotg

(300, 30b, 30c, 4c, 3C) (20 , 20b, 200, 19a, 196) (410, 17f, 176, 17e)

Europainställning Hastighetsattityder Hastighetsbeteenden

Euromynd, Dryvtffort, Tr2fort, Frdffort, Tempo, Hasvanbost,

Harmbilnast, Hastbost, Haststad, Hastlanv, Hasvangat, Hasvansmv,

Harmkkpr, Harmmiljkntr Hastmotv Hasvanlanv, Hasvanmov

(39, 38f, 38b, 381) (4e, 41b, 6e, 136, 13a, 13c, 13d) (10, 12e, 12d, 12c, 12b, 120)
    
 

Figur 1 Sammanfattning av ämnesområden och ingående intervjuvariabler för

LISREL-analyserna. Ämnen och variabler kommenteras och förklaras

vidare i texten. Beteckningar inom parentes anger frågans nummer i

bilaga 1.

Utgångsantagandet för LISREL-analyserna var i korthet följande: Den allmänna

socioekonomiska bakgrunden torde ha viss inverkan på om, och hur, man tar ställ-

ning till olika samhällsfrågor. Denna allmänna bakgrund torde också - antingen

isolerad eller i samverkan med "samhällsinställningen" - ha ett visst samband med

en allmän uppfattning om bilar och trafik. Dessa variabelgrupper antogs vidare, att

som mer eller mindre bakomliggande faktorer, påverka de mera specifika

attityderna till alkohol, bälten, Edropa respektive hastigheter enligt de sex undre
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rutorna i figur 1. Avsikten (eller egentligen, förhoppningen) var att med hjälp av

LISREL kunna beskriva dessa förmodade samband.

Den första analysen som gjordes för de manliga förarna presenteras nu relativt

utförligt, varefter alla övriga analyser redovisas mera översiktligt.

Vid en deskriptiv tillämpning av LISREL, som i det aktuella fallet, instrueras först

programmet att anpassa en preliminär modell till data. Därefter kan denna modell

successivt modifieras, antingen med utgångspunkt från egna teoretiska (eller

andra) förväntningar eller med ledning av datorberäknade förbättringsförslag.

Denna process kan fortsättas tills ytterligare modifieringar inte längre ger några

förbättringar av modellens anpassning till befintliga data. För inledningsbeskriv-

ningen av de manliga attityderna antogs att de fyra övre rutorna i figur 1 var och

en skulle kunna representeras av en separat s k latent variabel, vilka gavs

arbetsnamnen bakgrundsdata (BAKGRND), samhällsattityder (SMH ATT),

miljöattityder (MLJ ATT) respektive trafikattityder (TRAF ATT).

"Bakgrund" antogs återspeglas i intervjufrågorna om inkomst, politisk inställning,

körsträcka, studietid och boendemiljö, samt i uppgiften om intervjupersonens

ålder. "Samhällsattityder" antogs representeras av svaren på frågor hur allmänt

riskfyllt exempel på kriminalitet respektive sjukvård bedömdes, hur bekymrad

man var för att själv drabbas, respektive hur mycket man funderade på kriminalitet

respektive sjukvårdsstandard som samhällsproblem. En generell "miljöattityd"

borde analogt ha kommit till uttryck i frågorna om oro för miljökatastrof,

miljöförstöring som samhällsproblem samt betydelsen av miljövänliga bilar. Den

övergripande "trafikattityden" antogs, slutligen, komma till uttryck i ett tiotal

frågor rörande omdömen om olika aspekter på trafiken och åtgärder för att höja

säkerheten.

Innan redovisningen av sakinnehållet fortsätts kan det vara befogat med ett par

små språkliga kommentarer; I figur 1 och i texten närmast ovan har uttrycken

attityd, inställning och åsikt förekommit omväxlande. Vilket av dessa ord som

förekommer i olika sammanhang har snarast historiska orsaker, och i denna

rapport bör de betraktas som helt synonyma, om inga explicita anvisningar ges att

ett visst begrepp skall betraktas som en viss typ av meningsyttring. Alla variabel-

namn har med avsikt givits halvkryptiska beteckningar för att inte alltför lättvin-

digt eller okritiskt kunna översättastill mera generella (och lättuttalade) begrepp
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utan knytning till Sartreprojektet. En sådan variabel som t ex SMHKRIM har fått

denna beteckning för att betona att det gäller "samhällskriminalitet enligt en fråga

i Sartre-intervjun" vilket inte nödvändigtvis motsvarar kriminalitet enligt en

utförlig samhällsvetenskaplig definition. Förhoppningsvis är den minskade risken

för över- eller misstolkningar värt det ökade läsmotståndet! För att hjälpa läsaren

att i texten kunna hålla isär vilka variabelnamn som gäller faktiskt erhållna

intervjudata, och vilka som utgör beteckningar på de framräknade latenta variab-

lerna, så har de latenta variabelbeteckningarna kursiverats.
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4 RESULTAT

4.1 Samhällelig bakgrund

Efter ett mycket stort antal iterationer, och ett relativt stort antal modifieringar,

producerade LISREL-programmet det första resultatet för manliga förare,

nämligen den lösning som sammanfattas i figur 2, vilket torde vara den matema-

tiskt-statistiskt bästa sammanfattningen av bearbetade intervjudata, uttryckt som

relationer mellan dels observerade variabler, dels beräknade latenta variabler.

Som framgår så skiljer sig LISREL-lösningen avsevärt från utgångshypotesen. Av

de 25 variabler som enligt figur 1 antogs kunna utgöra indikatorer på fyra bakom-

liggande variabler återstår endast tolv; fyra variabler vardera som indikatorer på

tre latenta variabler. Det kan först konstateras att det inte var möjligt att hitta

någon lösning med "miljöattityd" som en enskild latent variabel. Istället visade det

sig att en av miljövariablerna "oron för att drabbas av en miljökatastrof, ORO-

MIKA" ingår som en av indikatorerna på den latenta variabeln "samhällsattityder,

SMHATT". Denna variabel verkar vara ett uttryck för en verkligt allmän samhälls-

inställning eftersom den innehåller såväl en miljöfråga (OROMIKA) och en

sjukvårdsfråga (SMHSJUK), som två frågor om kriminalitet.

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

OROTJUV

SMHKRIM

INKMS T SMHSJUK

POLIT OROMIKA

MILAR ALMBILA

ACE RECOVEV

SMHT OLY

TR_STRF
   

Figur 2 LISREL-diagram beskrivande relationerna mellan de latenta variab-

lerna BAKGRND, SMHATToch TRAFATT samt deras respektive till-

hörande observerade variabler för manliga intervjupersoner.
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"Allmän bakgrund" uttrycks i den latenta variabeln BAKGRND som representeras

i variablerna inkomst, politisk inställning, körsträcka och ålder. Av de tio variab-

ler, som antogs kunna tas som uttryck för en allmän inställning till trafik, återstår

endast fyra som indikatorer på den latenta variabeln TRAFATT . Dessa fyra verkar

dels innehålla åsikter om trafiken som problem (bedömd risk att köra bil,

ALMBILA, och trafikolyckor som samhällsproblem, SMHTOLY), dels åsikter i

frågor av karaktären "lag och ordning", nämligen mera polisövervakning som

trafiksäkerhetsåtgärd (REGOVEV) respektive hårdare straff för trafikförseelser

(TR_STRF).

Pilarna och siffrorna i figuren tolkas som förenklade regressionsekvationer av

typen Y = kX + I, där pilens riktning visar vad som skall betraktas som X-

respektive Y-variabel, siffervärdet motsvarar regressionskoefficienten k, minus-

eller (outskrivet) plustecken anger positivt eller negativt samband, och där

interceptet / hela tiden är noll. Det kanske också är värt att påpeka att enligt den

praxis som utvecklats ritas latenta variabler som ellipser (och anges kursiverade i

den föreliggande texten) och observerade variabler som rektanglar. Så länge som

regressionerna gäller standardiserade variabler (Medelvärde = 0, standardavvi-

kelse = 1), vilket gäller för samtliga redovisade analyser, kan regressionskoeffici-

enten även tolkas som en korrelationskoefficient. I de fall då regressionsvikterna

inte varit signifikant skilda från noll (p = 0,05) har intervjuvariablerna fått utgå ur

analysen. Följaktligen gäller också omvändningen; om en variabel redovisas i ett

diagram tillsammans med en regressionsvikt, så är denna vikt skild från noll, även

om det numeriska värdet är litet. Det kanske också bör betonas att de redovisade

sambanden, såväl styrka som riktning, gäller endast för just den aktuella modellen.

Att, som i figur 2, redovisa relationer mellan både latenta och observerade

variabler kan kallas för en komplett LISREL-modell. Oftast är emellertid sam-

banden med enskilda mätvariabler av underordnat intresse, och man intresserar sig

då främst för relationerna mellan de latenta variablerna, vilket kallas en

strukturmodell (eller kanske strukturell LISREL-modell). Strukturdelen i figur 2

torde också kunna betraktas som sammanfattningen av det studerade datamate-

rialet.

Uttryckt i ord blir motsvarande sammanfattning inte lika koncist elegant, men

kanske något mera lättillgänglig för den som är ovan vid LISREL; Den latenta

variabeln BAKGRND (som uttrycks mer eller mindre starkt av fyra allmänt beskri-

vande bakgrundsvariabler) påverkar de två andra latenta variablerna SMHATT och
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TRAFATT, vilka inte påverkar varandra. Eftersom båda koefficienterna är negativa

innebär låga värden på oberoendevariabeln BAKGRND höga värden på de bero-

ende SMHATT och TRAFATT.

Med utgångspunkt från motsvarande datamaterial och med samma preliminära

hypoteser gjordes analoga LISREL-analyser på svaren från de kvinnliga intervju-

personerna. Efter ännu flera modifieringar och minst lika många iterationer erhölls

den lösning som presenteras i figur 3.

Som torde framgå av en jämförelse mellan figurerna verkar det finnas åtskilliga

skillnader mellan männens och kvinnornas attitydstruktur, men även vissa

likheter, t ex att inte heller i det kvinnliga datamaterialet går det att isolera en

enskild latent "miljövariabel". Det som skiljer kanske är mera påfallande vid en

jämförelse mellan figurerna, och de viktigaste skillnaderna ligger dels i samman-

sättningen av de latenta variablerna, dels den relativt kraftiga effekten av sam-

hällsattityder på trafikattityder. När det gäller den allmänna bakgrunden förefaller

det som om kvinnorna i mindre utsträckning än männen uppvisade så gemen-

samma drag att de kunde tas som uttryck för en bakomliggande bakgrunds-

variabel. Den latenta variabel som LISREL-programmet trots allt producerade

måste betraktas som relativt intetsägande, eftersom den innehåller så litet av de

kvinnliga intervjupersonernas allmänna bakgrund.

Desto mer information finns det i stället i de latenta variabler som sammanfattar

samhälls- och trafikattityderna. När det gäller samhällsattityderna ingår samma

observerade variabler som för männen och dessutom en fråga rörande bekymmer

för att bli sjuk (OROSJUK) respektive en fråga som gällde miljöförstöring som

samhällsproblem (SMHMITLJ). Alla sex variablerna visar konsekvent positiva

laddningar, som är högst för de frågor som var formulerade så att de snarast gällde

personligt engagemang (ORO---).

Den latenta variabeln "trafikattityd" ger en mycket hög laddning i intervju-

variabeln "bekymrad för att råka ut för trafikolycka, OROTROL", vilken inte alls

förekom i männens TRAFATT. För de fyra variabler som är gemensamma med

männens LISREL-modell har laddningarna förskjutits något från trafikåtgärder

mot trafikkonsekvenser. Detta kan tolkas som att för kvinnorna är den latenta

variabeln TRAFATT i stor utsträckning ett uttryck för deras uppfattning om

trafikens säkerhetsmässiga nackdelar. Med tanke på att den latenta variabeln

SMHATT verkar innehålla mycket av allmän oro över samhällets tillstånd, och
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dess konsekvenser för en själv, så torde den relativt starka effekten av SMHATT

på TRAFATT vara ganska naturlig. Karaktären i TRAFATT verkar ju likartad

men med den inskränkningen att den allmänna oron konkretiseras mot trafik-

frågor.
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Figur 3 LISREL-diagram sammanfattande relationerna mellan de latenta
variablerna BAKGRND, SMHATT och TRAFATT samt respektive
tillhörande observerade variabler för kvinnor.

Det kan kanske också vara på sin plats med en översiktlig jämförelse mellan de er-

hållna LISREL-modellerna och utgångsläget som det presenterats i figur 1. Som

framgått ger LISREL en avsevärt förenklad beskrivning av alla de teoretiskt

möjliga variabelkombinationerna i figur 1.

Att många av de tillgängliga variablerna faller bort vid LISREL-analyserna kan i

princip ha två orsaker; Den ena orsaken är att det faktiskt inte finns några märk-

bara samband mellan variabler, som går att förklara med hjälp av gemensamma

bakomliggande latenta variabler. Den andra tänkbara orsaken är att mätinstru-

mentet, d v s intervjuformuläret, inte mäter med tillräcklig precision för att

eventuella existerande samband skall kunna konstateras och uttryckas i en LIS-

REL-modell. I vilken utsträckning den ena eller andra av dessa orsaker är
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tillämplig för att förklara avsaknaden av en variabel i en modell kan tyvärr inte

avgöras med hjälp av det existerande datamaterialet, utan skulle kräva separata

valideringsstudier. Det måste dock påpekas att intervjun inte primärt utformades

för att ge underlag för så kvalificerade statistiska bearbetningar som LISREL-ana-

lyser. Det säkraste är därför att begränsa alla slutsatser utifrån LISREL-resultaten

till att gälla det befintliga materialet. En annorlunda intervju med andra frågor och

andra svarsalternativ kunde kanske givit andra modeller med andra latenta

variabler!

4.2 Bilar och bilkörning

Efter att den grundläggande attitydstrukturen hos män och kvinnor hade kartlagts

fortsattes analyserna för studera relationerna mellan, å ena sidan de tre utgångs-

faktorerna BAKGRND, SMHATT och TRAFATT, och å andra sidan, de sju undre

variabelgrupperingarna i figur 1. Den första av dessa analyser gjordes på de inter-

vjuvariabler som gällde uppfattningen om olika bilegenskaper och några

rapporterade vanor och ovanor som bilist. Dessa variabler antogs kunna vara

uttryck för latenta variabler som givits arbetsnamnen BIJLATT (för allmän attityd

till bilar) respektive BILBET (för bilistbeteenden). Resultaten för manliga bilförare

redovisas i figur 4 och resultaten för de kvinnliga förarna i figur Sa och b.

I figur 4 kan först konstateras att innehållet i SMHATT och TRAFATT är så

konstant att deras laddningar i intervjuvariablerna endast har antytts med streckade

pilar. Däremot har den latenta variabeln BAKGRND förändrats något; laddningen i

ålder har ökat (markerat med en kraftigare pil) och laddningarna i de tre andra har

minskat en aning vilket gör att BAKGRND nu har karaktären av en åldersfaktor

med tillhörande åldersrelaterade variabler. Sambandet mellan BAKGRND och

SMHATT kan betraktas som oförändrat, medan däremot sambandet mellan

BAKGRND och TRAFATT har förändrats i högsta grad. Det visar sig att den

direkta effekten av BAKGRND är helt försumbar och att sambandet för män utgörs

av en stark effekt av BAKGRND på BILBET som i sin tur ger en påverkan på

TRAFATT. Det visar sig också att den enda konstaterbara påverkan på männens

allmänna uppfattning om bilar, BILATT, kommer via BILBET.
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Figur 4 LISREL-diagram för män, beskrivande de latenta variablerna

och BILBET, samt deras relationer till de tidigare avhandlade

BAKGRND, SMHATToch TRAFATT .

Innehållet i den latenta variabeln BILBET verkar vara en faktor som, å ena sidan,

innehåller ett visst hänsynstagande (att lämna företräde för fotgängare på över-

gångsställen), och å andra sidan ett visst chanstagande (att köra mot gult, att hålla

för korta avstånd). BILATT förefaller däremot något lättare att tolka; den har en

mycket hög positiv laddning i frågan om betydelsen av bilars utseende och

märkbar negativ laddning i frågan om bilars nyttoaspekter.

Motsvarande analyser på de kvinnliga intervjusvaren gav inte helt motsvarande

utfall, vilket inte minst torde framgå av att det krävs två diagram (Figur 5a och 5b)

för att redovisa de resultaten. I figur 5a återfinns således den latenta variabeln

BILATT med konstaterade samband till övriga latenta och observerade variabler,

och i figur 5b den latenta variabeln BILBET med sina respektive relationer.

Först måste konstateras att det trots ett mycket stort antal modifieringsförsök inte

gick att formulera en meningsfull modell med både BILATT och BILBET, som
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också gav en matematiskt möjlig lösning. Huruvida detta beror på faktiska

motstridigheter i kvinnornas attitydstruktur, eller om det endast beror på dålig

kvalitet i rådata, går tyvärr ej att avgöra (se även diskussion ovan).

Direkta jämförelser med männens resultat i figur 4 är därför vanskliga - särskilt

när det gäller den strukturella delen, och bör hellre göras mot de kvinnliga

utgångsvärdena i figur 3 eller mellan 5a och Sb. I likhet med de manliga resultaten

uppvisar emellertid SMHATT och TRAFATT så konstanta laddningar i sina

respektive observerade variabler att det ansetts ursäktligt att endast antyda alla

dessa samband med hjälp av streckade pilar.

Vad gäller innehållet verkar kvinnornas allmänna inställning till bilar, B/LATT,

bestämmas främst av säkerhetsaspekter och i andra hand av miljöaspekter.

Utseendefaktorer har mycket liten betydelse och prestanda förekom inte ens i

LISREL-resultatet. BILBET har högsta laddningen i variabeln TRIIRRI, som

gäller hur mycket man irriteras av andra bilisters beteenden. Det kan därför

misstänkas att för de kvinnliga intervjupersonerna gäller den latenta variabeln

BILBET lika mycket som ett omdöme om andras, som om eget, beteende.

I resultaten för BILATT i figur 5a är utgångsstrukturen i stort sett oförändrad

jämfört med figur 3, d v s effekt av BAKGRND på både SMHATT och TRAFATT

och en påverkan på TRAFATT även från SMHATT. I denna struktur passar

BILATT in som mottagare av inverkan från alla håll.
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Figur 5a LISREL-diagram beskrivande latenta variabeln BILATT och de

sammanhängande sambanden med andra latenta och observerade

variabler för kvinnor.
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Figur 5b LISREL-diagram beskrivande latenta variabeln BILBET och därmed
sammanhängande relationer till andra latenta och observerade variab-
ler för kvinnor.
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Största direkta inverkan kommer från TRAFATT, som ju emellertid påverkas av

både BAKGRND och SMHATT, vilka ändå ger direkta effekter på BILATT. (Paran-

tetiskt kanske det här är befogat att upprepa att de "samband" och de "effekter",

som diskuteras, gäller statistiskt konstaterbara effekter, vilka inte nödvändigtvis

behöver innebära några direkta orsakssamband.)

När det gäller resultaten för BILBET finns dock vissa skillnader, i jämförelse med

utgångsstrukturen i figur 3, som kan vara värda att notera. Ungefär som för

männen har laddningen i åldersvariabeln fått en markant höjning (så mycket att

BAKGRND döpts om till BAKGRD) men för kvinnorna är koefficienten starkt

positiv. Inverkan av BAKGRD på SMHATT har minskat, medan effekten av

SMHATT på TRAFATT har ökat något. Den latenta variabeln BILBET verkar

endast påverkas av BAKGRD - men relativt mycket - och inverkar själv på

TRAFATT.

Utan att gå in alltför mycket i alla detaljer som skiljer så verkar dessa analyser

sammanfattningsvis inte bara bekräfta att män och kvinnor tycker olika om bilar

och bilkörning, utan även indikera att deras olika åsikter är baserade på olika

faktorer som sammanvägs enligt olika regler.

4.3 Bilbälten

Resultaten av LISREL-analyserna rörande bilbälten redovisas i figur 6 för män

och i figur 7 för kvinnor. Den grupp av frågor som antagits relevanta och som

antytts i figur 1 innehöll egentligen en kunskapsfråga, en åsiktsfråga, en känslo-

fråga (Hur känns det att inte ha bältet?) och två frågor om användning. Det visar

sig emellertid att för såväl män som kvinnor ger den enda latenta variabeln

BLTINST relativt höga laddningar i alla fem intervjuvariablerna. En viss skillnad i

laddningarnas mönster kan dock noteras. För männen är laddningarna mycket

höga för användningsvariablerna och något lägre för de andra tre, för kvinnorna är

laddningarna inte fullt så höga för användning men istället genomgående högre för

de andra tre variablerna. Detta kan tolkas som att för män ger den latenta variabeln

BLTINST främst uttryck för användningsvanor, medan den för kvinnor verkar

innehålla en mera generell "bältesfaktor", som uttrycks lika mycket i användning,

som åsikter och känslor. Det kanske är värt att notera att den intervjuvariabel, som
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har lägst samband med den bakomliggande BLTINST för både män och kvinnor,

är BLTMNSK som gällde bältenas skadereducerande effekter.

Vad gäller strukturen kan konstateras att grundvärdena stämmer i så stor ut-

sträckning med respektive utgångsstruktur i figur 2 och 3 att redovisningen av alla

tidigare diskuterade delsamband med observerade variabler endast har antytts med

streckade pilar för enkelhetens skull. Dock återfinns ett par nya samband med de

tidigare avhandlade latenta variablerna SMHATT och TRAFATT i figur 6. Det

visar sig nämligen att för män var svaren på intervjufrågan BLTMNSK (bälten

minskar skaderisken) inte bara ett uttryck för en latent bältesvariabel, utan i viss

utsträckning även för SMHATT och TRAFATT (men med omvänt tecken på

koefficienten). Dessa nya samband återfinns inte i resultaten för kvinnorna i

figur 7. Även i övrigt finns det flera noterbara skillnader mellan männens och

kvinnornas attitydstruktur. För de manliga bilförarna påverkas den latenta

variabeln BLTZZNST märkbart endast av TRAFATT . Hos kvinnorna påverkas

BLTINST också av TRAFATT - med omvänt tecken - men ännu mera av

BAKGRND och i viss mån även av SMHATT.
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Figur 6LISREL-sammanfattning för latenta variabeln BLTZNST med tillhö-

rande samband för män.
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Figur 7 LISREL-sammanfattning för latenta variabeln BLTINST för kvinnor

och tillhörande samband med latenta och observerade variabler.

4.4 Alkohol och trafik

Nästa par av LISREL-analyser gjordes på den grupp av frågor som behandlade

alkohol i samband med bilkörning, och sammanfattade resultat redovisas i figur 8

för män och figur 9 för kvinnor.

Liksom ovan har endast strukturmodellen och de direkta sambanden mellan

ALKINST och de observerade variablerna tagits med i figurerna. Olikheterna i

laddningarna till intervjuvariablerna tyder på att män och kvinnor inte har riktigt

samma innehåll i den latenta variabeln ALKZNST. För männen ger ALKINST

främst ett uttryck för åsikterna om fler alkotester av polisen och i andra hand hur

mycket eget ansvar föraren kan ha för sitt eventuella drickande ("Man borde själv

få bestämma .."). För kvinnorna återspeglar ALKTNST i stället huvudsakligen

åsikterna om hårdare straff för rattfylleribrott, ALKHDST.

När det gäller den strukturella delen av modellen visar det sig att för både männen

och kvinnorna finns det en svag effekt av respektive SMHATT på ALKINST, men

negativ för männen och positiv för kvinnorna. Denna skillnad kan möjligen
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förklaras av att såväl SMHATT som ALKTNST verkar ha delvis olika innehåll för

män och kvinnor.

Dessa, delvis olika, ALKINST ger i sin tur en påverkan på TRAFATT, som är svagt

negativ för kvinnorna, men mycket starkt positiv för männen. För att utreda i

detalj varför relationerna påverkas olika mycket och i olika riktning krävs ett

mycket komplicerat analysarbete, och helst också ett dataunderlag som tagits fram

för ett sådant syfte. Detta gäller särskilt för sådana variabler som TRAFATT för

kvinnorna, vilken påverkas av tre andra latenta variabler samtidigt. Sådana

analyser har också bedömts ligga långt utanför syftet med den föreliggande

framställningen. Det kanske är på sin plats att upprepa att avsikten med LISREL-

analyserna var att försöka sammanfatta det befintliga intervjumaterialet, inte att

avslöja några generella attitydstrukturer som kan anses gälla för alla svenska
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Figur 8 Sammanfattande LISREL-diagram för latenta variabeln ALKINST

(alkohol och bilkörning) och dess relationer till andra latenta och

observerade variabler för män.
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Figur 9 Sammanfattande LISREL-diagram för latenta variabeln ALKIJNST

(alkohol och bilkörning) och dess relationer till andra latenta och

observerade variabler för kvinnor.

4.5 Hastigheter

"Hastighetsfrågan" var det ämne som omfattades av flest frågor i intervjufor-

muläret, och för både de manliga och kvinnliga intervjuresultaten kunde de flesta

hastighetsfrågorna tas som indikatorer på endera av två skilda latenta variabler.

Den ena gällde åsikter dels om lagom hastigheter, dels om risker förknippade med

höga hastigheter, och fick arbetsnamnet HASATT. Den andra latenta LISREL-

variabeln innehöll frågor om hur fort man brukar köra, och fick beteckningen

HASBET.

Av de olika intervjuvariablernas laddningar i de latenta variablerna kan man utläsa

att inte heller för hastigheter verkar männen och kvinnorna ha samma innehåll i

den antagna bakomliggande attitydstrukturen. Skillnaden är mest markant i

HASATT, där männen har relativt höga, positiva vikter för "höghastighetsvariab-

lerna" "Tycker om att köra fort, TR2FORT", "Lagom hastighet på landsväg,

HAÄSTLAÄNV" och "Lagom hastighet på motorväg, HASTMOTV". Kvinnorna har

generellt något lägre vikter, men det mest anmärkningsvärda torde vara att för de
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tre "höghastighetsfrågorna" har laddningarna negativ vikt, vilket tyder på en helt

omvänd värdering jämfört med männen.
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Figur 10 Sammanfattande LISREL-diagram för de latenta variablerna HASATT

och HASBET och tillhörande samband för män.

För HASBET är laddningarna mera lika och för både männen och kvinnorna är det

rapporterade hastighetsvanor på landsväg som är viktigaste indikatorvariabel. Den

stora skillnaden ligger i att för männen förekommer intervjuvariabeln

"hastighetsöverträdelser i bostadsområden, HAÄASVANBO" inte alls som en effekt

av en bakomliggande "hastighetsbeteendevariabel". Den rimligaste tolkningen av

detta resultat torde vara att männens rapporterade hastighetsvanor i bostadsområ-

den inte har något samband med deras hastigheter i alla andra trafikmiljöer, medan

kvinnorna är så mycket mera konsekventa i sina hastighetsval att det även yttrar

sig i hastighetsöverträdelser inom bostadsområden.
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I den strukturella delen av figur 10 respektive 11 finns det några andra exempel på

skillnader mellan männens och kvinnornas attitydbild. Det mest påfallande kanske

är att för männen finns det en relativt stark, direkt effekt av BAKGRND på

HASBET, för kvinnorna finns ingen sådan direkt
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Figur 11 Sammanfattande LISREL-diagram för de latenta variablerna HASATT

och HASBET och tillhörande samband för kvinnor.
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påverkan. För både männen och kvinnorna verkar HASATT betydelsefull, och det

kan vara värt att notera att åsikterna verkar styra beteendet, i stället för att

beteendet bestämmer vad man anser om hastigheter och hastighetsgränser.

Effekten av HASATT skiljer sig dock avsevärt mellan männen och kvinnorna. Hos

männen påverkas HASATT i viss mån av BAKGRND, men påverkar i sin tur

TRAFATT och, i något mindre utsträckning, HASBET, som har vissa vidare

effekter på SMHATT.

För kvinnorna är utgångsstrukturen BAKGRND-SMHATT-TRAFATT i figur 11 i

stort sett oförändrad i förhållande till tidigare analyser, men det finns en svag

effekt av TRAFATT på HASATT, d v s omvänt förhållande jämfört med männen.

BAKGRND har en viss effekt, och HASATT påverkar nu endast en annan latent

variabel, HASBET, men relativt kraftigt. Att koefficienten mellan HASATT och

HASBET är negativ för kvinnorna torde bero på den tidigare diskuterade negativa

laddningen för "höghastighetsvariablerna".
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Figur 12 Sammanfattande LISREL-diagram för latenta variabeln EUROINST
och därmed sammanhängande relationer för män.
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4.6 Europatrafik

De sista LISREL-analyserna som gjordes gällde åsikterna om gemensamma trafik-

regler och en eventuell övergripande trafiksäkerhetsmyndighet i Europa.

Resultaten för de manliga intervjusvaren presenteras i figur 12 och för kvinnorna i

figur 13.

Liksom i de flesta av de tidigare analyserna förekommer vissa olikheter mellan

männen och kvinnorna både med avseende på innehåll och struktur hos den

latenta variabeln EUROJNST. För männen har EUROINST den påfallande högsta

laddningen i intervjuvariabeln HARMBIL, som gällde "harmonisering" av

bilkonstruktioner så att toppfarten minskas. För kvinnorna är skillnaden mellan

högsta och lägsta laddningar inte så extrem och det största värdet erhölls för

HARMTREB, harmonisering av ett tredje bromsljus, en fråga som inte ens kunde

anpassas till männens LISREL-modell.

Vad gäller den strukturella delen är det uppenbart att för männen är åsikterna om

ett gemensamt "trafikeuropa", som de sammanfattas i FUROINST, mycket starkt

influerade av TRAFATT. För kvinnorna, däremot, är det en närmast obetydlig

(men negativ) effekt av TRAFATT på EUROINST, och den påverkan som kan an-

ses som något mera märkbar kommer i stället från SMHATT.
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Figur 13 Sammanfattande LISREL-diagram för latenta variabeln EUROINST

och därmed sammanhängande relationer för kvinnor.
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5 NÅGRA AVSLUTANDE KOMMENTARER

Efter denna mycket komprimerade redogörelse för försöken att med hjälp av

LISREL sammanfatta delar av SARTRE-materialet kan de erhållna erfarenheterna

sammanfattas ytterligare ungefär enligt följande:

Trots att SAÄRTRE-intervjun inte hade utformats med tanke på några mera

avancerade statistiska bearbetningar verkar det ändå som om LISREL har fungerat

för att sammanfatta frågor inom olika områden till mer eller mindre homogena,

och mer eller mindre lättolkade, s k latenta, bakomliggande variabler. Som redan

påpekats är det dock, p g a de befintliga bristerna i grundmaterialet, säkrast att inte

dra för långtgående slutsatser av de presenterade LISREL-diagrammen. De mått

på s k goodness-of-fit som erhållits vid de olika analyserna har också genom-

gående visat på en dålig överensstämmelse mellan modeller och data, vilket inte är

särskilt anmärkningsvärt med tanke på att många ingående delkorrelationer är så

låga att de ofta förklarar mindre än hälften av variansen beräknat mellan enskilda

par av variabler. Det säkraste är därför att betrakta de presenterade resultaten

närmast som en matematisk-statistisk sammanfattning av enbart de erhållna inter-

vjusvaren, eller som exempel på hur vissa genomsnittsbilisters trafikattityder kan

beskrivas som mer eller mindre intrikata nät av direkta och indirekta influenser.

Även med en så begränsad tolkning torde resultaten ändå kunna generera ett antal .

hypoteser om hur attitydbildningen fungerar i trafiken, som kan vara värda ett

mera systematiskt studium.

Avslutningsvis känns det nästan ofrånkomligt med en typisk tråkig forskarreser-

vation, som dock är så viktig att den förtjänar att upprepas; Alla redovisade

resultat i form av samband mellan olika observerade och latenta variabler kan

endast förutsättas gälla i de totalstrukturer som redovisas för varje enskild analys.

Om någon enstaka intervjuvariabel läggs till eller tas bort kan detta ge mer eller

mindre märkbara effekter på hela modellen, och om någon latent variabel skulle

läggas till eller tas bort skulle det i de flesta fall förändra de redovisade model-

lerna till oigenkännlighet.

I samtliga analyser har ju t ex de latenta variablerna BAKGRND, SMHATT och

TRAFATT ingått och givit olika samband sinsemellan och med andra variabler.

Dessa resultat gäller dock endast för sådana exempel då alla tre kan ingå i en

analys, eller kanske i en diskussion om betydelsen av olika variabelgrupper. Om

intresset enbart skulle riktas ino; exempelvis hur SMHATT och TRAFATT
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påverkar BLTZNST utan hänsyn till några sociala bakgrundsfaktorer är det mycket

troligt att resultaten från figur 6 och 7 ovan inte kan antas gälla, trots att det för

männen i figur 6 inte finns någon direkt effekt av BAKGRND på BLTINST .

Trots att en expertgrupp inom OECD:s trafiksäkerhetsprogram nyligen gjort ett

tappert försök att avskaffa attitydbegreppet inom trafikforskningen och trafik-

säkerhetsarbetet (OECD, 1994), finns det ändå en risk att attitydfenomenet

överlever. Med tanke på det relativt lovande resultatet av de redovisade analyserna

kan det kanske vara värt att prova LISREL-tekniken flera gånger (och helst på

bättre data) för att på sikt få bättre kunskap om trafikanternas attitydstruktur,

vilket i så fall borde ha visst värde för framtida attitydpåverkan och kunskaps-

förmedling.
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Bilaga 1

Sid 1(22)

Intervjuformulär T-6792

TRAFIKSAKERHET

a) Land: Sverige:16

b) Formulärnr: 

 bostadsort c) Språk: Svenska:11

d) Region:

01 Q Götaland

020 Svealand

03 Q Norrland

e) Län: ___1 (Notera länskod enligt etikett)

f) Storlek på orten: ] 1 ] 1 __| 1 ] ]

g) Ortsgrupp:

1 Q Mindre än 2000 inv.

2 Q 2000 - 99.999 inv.

3 Q 100.000 inv

föraren

h) Kön:

1 Q Man

2 Q Kvinna

i) Ålder: 11 (Notera exakt ålder enligt etikett)

J) Åldersgrupp:

1 Q Under 25 år
2 Q 25-39 år
3 Q 40-54 år
4 Q 55 år eller mer

k) Yrke:
Egen företagare
01 Q Lantbrukare/fiskare
02 Q Jurist/revisor/läkare etc.
03 Q Affärsinnehavare/hantverkare/övr egna företagare

Anställda

04 Q Arbetare (inkl. förmän o likn.)

05 Q Tjänstemän (ej mellanchefer)

06 Q Mellanchefer
07 Q Företagsledare/direktör/direktionsmedlemmar

Ej anställda

08 Q Pensionär/sjukpensionär
09 Q Hemmafru, ej annan anställning

10 Q Studerande / militärtjänst
11 Q Arbetslés
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Bilaga 1

Sid 2(22)

2 T-6792

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

1. Hur mycket funderar Du på följande samhällsproblem? VISA KORT 1. LÄS UPP a-e.

Ganska Intesärskilt Inte

Mycket mycket mycket alls __Vet ej
 

a) Kriminalitet 1 Q 2 Q 3 Q 4 J 5 Q

b) Miljöförstöring 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 0

c) Trafikolyckor 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

d) Sjukvårdsstandard 1 Q 2 Q 3 9 4 Q 5 Q

e) Bilköer/ trafikstockningar 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

 
2. Skulle Du vara för eller emotatt regeringen satsade mer på följande trafiksäkerhets-

åtgärder? VISA KORT 2. LAS UPP a-e.

Absolut Delvis Varken för Delvis Absolut

 
för för eller emot emot emot Vet ej

a) Förbättrad förar-

utbildning 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q

b) Förstärkt övervakning 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 J. 6 Q

c) Mer trafiksäkerhets-

kampanjer 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q

d) Bättre säkerhets-

kontroller av fordon 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q

e) Förbättrad vägstandard 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q

 
3. Håller Du med om följande påståenden? VISA KORT 3. LÄS UPP a-e.

Håller Håller

helt och Håller knapp» Håller

hållet delvis Varken ast med inte alls Vet

med om med om /eller om med om ej

a) Straffen för

trafikförseelser skulle vara 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 d 60

mycket hårdare

b) Det finns för många

trafikregler 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 0 60

c) Man borde själv få

bestämma hur mycket man

kan dricka innan man kör bil 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 60

d) Biltillverkare borde inte

få framhålla bilens hastighet

i annonser 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 63

e) Man borde ta mer hänsyn

till fotgängare och cyklister

när man planerar städer och

vägar 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 60
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Bilaga 1

Sid 3(22)

3 T-679

4. Hur ofta tror Du följande fak_torer - som har med förare att göra, är orsak till trafik-

olyckor? VISA KORT 4. LAS UPP a-g,.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket Alltid Vet

 
ofta ej

a) Att köra bil när man är

trött 1080 20 30 40 53 60 70

b) Att inte blinka innan man

svänger 10 20 30 40 30 60 79

c) Att köra när man har

druckit 10 2080 3080 40 3 60 70

d) Att ha för kort avstånd till

framförvarande 10 20 30 0 » 3 60 70

e) Att man kör för fort 10 20 3080 40 3 60 70

f) Att man kör för långsamt 10 20 30 40 3 60 709

g) Att man är påverkad av

droger och mediciner 10 20 30 40 30 10 79

 

5. Hur ofta tror Du att följande faktorer - som har med vägar att göra - orsakar

trafikolyckor? VISA KORT 4. LAS UPP a-e.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket Alltid Vet

 

 

ofta ej

a) Dålig vägutformning 10 20 30 + 0 53 6Q 70

b) Dåligt underhåll av

vägarna 10 20 30 40 30 60 79

c) Trafikstockningar och

köer 10 20 30 9 60 70

d) Dåliga väderförhållanden 10 20 30 4 0 5 Q 60 70

e) Dålig skyltning 10 20 30 + » 60 70

6. Hur ofta tror Du att följande faktorer - som har med fordon att göra - orsakar

trafikolyckor? VISA KORT 4. LÄS UPP a-f.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket Alltid Vet

 
ofta ej

a) Dåliga bromsar 10 20 30 +0 3 60 70

b) Slitna däck 10 20 30 40 3 60 70

c) Fel på belysning 10 2030 3030 40 ©» 3 60 79

d) Fel på styrinrättning 10 20 30 40 5 60 70

e) Bilarna går för fort 10 20 30 +s0 53 60 70

f) Bilarna är för gamla 10 20 3030 +0 33 60 70
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Bilaga 1

Sid 4(22)

4 T-679

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

7. Tycker Du att körsättet i Sverige i allmänhet är ..? LÄS UPP 1-5

1 Q ...mycket bra

2 Q ...bra

3 Q ...acceptabelt

4 Q ...dåligt

5 Q ..mycket dåligt

6 Q Vet ej

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

VISA KORT 9.

1 Q Mycket farligare

2 Q Farligare

3 Q Ungefär lika

4 Q Mindre farligt

5 Q Mycket mindre farligt

6 Q Vet ej

 
9. Hur ofta tror Du andra förare bryter mot hastighetsbegränsningen? VISA KORT 4.

 
10. Jämfört med genomsnittsföraren, kör Du själv i allmänhet fortare eller saktare?

VISA KORT 10

1 Q Mycket fortare än genomsnittet

2 Q Lite fortare än genomsnittet

3 Q Ungefär lika fort som genomsnittsföraren

4 Q Lite långsammare än genomsnittet

5 Q Mycket långsammare än genomsnittet

6 Q Vet ej
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Sid 5(22)

5 T-679

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?

LÄS UPP a-c

Ja Nej Vet ej

a) ..om Du själv kan välja att ha

den på-eller avslagen 10 20 30

b) ..om Du kan överskrida

hastighetsbegränsingen på

motorväg under korta perioder 10 20 3 0

c) .om den gör det omöjligt för

alla att överskrida en viss gräns 10 20 30

 

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

trafikförhållandena medger att Du själv bestämmer hastigheten? VISA KORT 4.

 

 

LÄS UPP a-e.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket Alltid Vet

ofta ej

a) Motorvägar 103 20 30 440 353 60 70

b) Större landsvägar 10 20 3080 40 3 60 703

c) Mindre landsvägar 10 2080 30 440 33 60 70

d) Större gator (matarleder)

i städer 10 2080 3030 40 » 3 60 70

e) I bostadsområden 10 20 30 40 3 60 70

Blank:
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Sid 6(22)

 

 

6

13. Vad tycker Du att hastighetsgränsen skulle vara? VISA KORT 5. LÄS UPP a-d.

Kort

a) ..i b) ..i c) ..på större d) ..på

städer bostads- landsvägar motorvägar

områden

Lägre än 30 km/tim 01 Q 01 Q 01 Q 01 Q

30 km/tim 02 Q 02 Q 02 Q 02 Q

40 km/tim 03 Q 03 Q 03 Q 03 Q

50 km/tim 04 Q 04 Q 04 Q 04 Q

60 km/tim 05 Q 05 Q 05 Q 05 Q

70 km/tim 06 Q 06 Q 06 Q 06 Q

80 km/tim 07 Q 07 Q 07 Q 07 Q

90 km/tim 03 Q 08 Q 08 Q 08 Q

100 km/tim 09 Q 09 Q 09 Q 09 Q

110 km/tim 10 Q 10 Q 10 Q 10 Q

120 km/tim 11 Q 11 Q 11 Q 11 Q

130 km/tim 12 Q 12 Q 12 Q 12 Q

140 km/tim 13 Q 13 Q 13 Q 13 Q

150 km/tim 14 Q 14 Q 14 Q 14 Q

160 km/tim 15 Q 15 Q 15 Q 15 Q

Mer än 160 km/tim 16 Q 16 Q 16 Q 16 Q

Ingen hastighetsbegränsning

alls 17 Q 17 Q 17 Q 17 Q

Vet ej 18 0 18 0 13 0 13 0

(210-11) (212-13) (214-15) (216-17)

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

1 Q Ja -->FORTS FR 15

2 0 Nej -->GÅ TILL FR 17

 

ENLIGT

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

1 O Bara böter ] -->FORTS FR 16
2 Q Böter och annan påföljd ä
3 Q Bara annan påföljd ], -->GAÅ TILL FR 17
4 Q Varken böter eller annan påföljd
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Sid 7(22)

% _ 7 T-679:
BOTER

16. Om Du fått böta,hur mycket fick Du betala vid Din senaste fortkörning?
DAGSBOTER OVER 10.000 KR KODAS 9999,

ANTECKNA SUMMAN 1__ L 1 1 ] kronor

 

TILL ALLA

17. Hur ofta......VISA KORT 4. LÄS UPP a-i.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket Alltid Vet

 ofta ej
a) ..parkerar Du på
trottoaren 10 20 30 +0 » 60 70
b) ..ligger Du för nära fram- _
förvarande bil 10 20 30 +s030 3 60 70
c) ..bländar Du av när Du
möter ett annat fordon i
mörker 180 20 308 40 3 6Q 70
d) ..lämnar Du företräde till
ett annat fordon som har
förkörsrätt 10 2080 3093 0 » 3 60Q 70
e) ..lämnar Du företräde åt
fotgängare vid övergångs-
ställe 183 2080 3030 +0 » 3 60 70
f) ..kör Du mot gult ljus i
trafiksignaler 10 20 30 +0 353 60 70
g) ..kör Du om när Du tror
att det är nätt och jämnt
möjligt 10 20 30 403 Q 60 70
h) ..kör Du om på insidan på
motorväg fast det inte är
tillåtet 10 20 30 +0 53 60 70
i) ..varnar Du andra bilister
för en fartkontroll längre
fram genom att t.ex. blinka
med ljuset 10 20 30 + 3 53 60 70

 

18. Är den bil Du oftast kör utrustad med bilbälten? Både fram och bak?

1 Q Bara i framsätet ) -->FORTS FR 19
2 Q Både fram och bak ;
3 Q Nej -->GAÅ TILL FR 23
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Sid 8(22)

8 T-679

19. När Du kör den härbilen hur ofta använder Du då bilbältet vid ...?

VISA KORT 4. LÄS UPP a-d.

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket Alltid Vet

 
ofta ej

a) ..en kort tur i tätorten 13 20 303 0 » 3 60 70

b) ..en kort tur på landsväg 10 20 30 40 9 60 70

c) ..en längre resa på

landsväg 10 20 30 40 3 60 70

d) ..en längre resa mest på

motorväg 10 20 30 40 » 60 709

 

20. Nu kommerjag att läsa upp några påståenden om bilbälten. Tala om för mig om Du hållet

med eller ej. LAS UPP a-c.

Håller Håller Vet ej

med ej med

a) Om man kör försiktigt är bil-

bälten egentligen inte nödvändiga 1 Q 2 Q 3 Q

b) I de flesta olyckor minskar

bilbälten risken för att förare och

passagerare får svåra skador 1 Q 2 Q 3 Q

c) När jag inte har bilbälte känns

det konstigt. som om något

fattades 1 Q 2 (d 3 Q

 

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

1 Q Ja -->FQRTS FR 22

2 Q Nej -->GAÅ TILL FR 23

 
AV

22. Senaste gången detta inträffade, fick Du böter eller någon annan påföljd för att Du inte
använde bilbälte?

1 Q Bara böter

2 Q Böter och annan påföljd

3 Q Bara annan påföljd

4 Q Varken böter eller annan påföljd
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Bilaga 1

Sid 9(22)

9 T-6792

TILL ALLA

C. Nu kommer några frågor om alkohol och bilkörning!

23. TI allmänhet, hur många dagar per vecka dricker Du alkohol? VISA KORT 11.

W

1 Q De flesta dagar

Q 5-6 dagar per vecka

3-4 dagar per vecka * -->FORTS FR 24

2

3 Q

4 Q 1-2 dagar per vecka

5 3

6

 Mer sällan än 1 gång per vecka _

 

 

 

Q Aldrig >GÅ TILL FR 29

7 Q Vet ej >FORT FR 24

ALKOHOL

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

VISA KORT 6 OCH SUMMERA ANTALET ENHETER SOM IP BRUKAR

DRICKA

Antal enheter ] 1 1

 

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

VISA KORT 11

1 Q De flesta dagar

2 Q 5-6 dagar per vecka

3 Q 3-4 dagar per vecka -->FORTS FR 26

4 Q 1-2 dagar per vecka

5 Q

6

Mer sällan än 1 gång per vecka

Q Aldrig >GÅ TILL FR 29

7 Q Vet ej >FORT FR 26
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Sid 10(22)

10 T-6792

DRUCKIT

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? Hur ofta?

VISA KORT 11.

1 Q De flesta dagar

2 Q 5-6 dagar per vecka

3 Q 3-4 dagar per vecka f -->FORTS FR 27
4 Q 1-2 dagar per vecka
5 Q Mer sällan än 1 gång per vecka )

6 0 Aldrig >GÅ TILL FR 28

 

7 Q Vet ej >FORT FR 27

 

- - -.

(POS

27. I det typiska fallet när Du kört bil och kanske varit över den tillåtna promillehalten; var
hade Du då druckit?

1 Q Hemma
2 Q En bar. café eller restaurant

3 Q Ett dansställe, disco eller nattklubb
4 Q Hos bekanta

5 Q En sportklubb/idrottsutövning/träning

6 Q På jobbet
7 Q Ann

 

DRUCKTT

28. I allmänhet, när Du dricker och sedan kör bil, hur mycket dricker Du maximalt?
VISA KORT 6 OCH SUMMERA ANTALET ENHETER SOM IP

DRICKER MAXITMALT

Antalet "enheter" 1____1 ]
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Sid 11(22)

11 T-679

TILL ALLA

29. Det finns olika uppfattningar om gränsen för rattonykterhet. Vilket av följande påstående;

stämmer bäst med Din åsikt? Tycker Du att bilförare ska få dricka....? VISA KORT 13.

OBS! ENDAST ETT SVAR.

1 Q Ingen alkohol alls

2 Q Mindre alkohol än för närvarande

3 Q Lika mycket alkohol som för närvarande

4 Q Mer alkohol än för närvarande

5 Q Så mycket de själva vill

6 Q Vet ej

 

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

med bilkörning. Är Du för eller emot att dessa åtgärder införs? LAS UPP a-d.

För Emot Vet ej
 

a) Fler alkoholtester av polisen 1 Q 2 Q 3 Q

b) Hårdare straff för de förare som

är över tillåten promillegräns 1 Q 2 Q 3 Q

c) Särskilt låg promillegräns för

unga och ovana förare 1 Q 2 Q 3 Q

d) Värdfolk skall uppmanas att

inte servera alkohol till de gäster

som kör bil 1 Q 2 Q 3 Q

 

31. Har Du någon gång blivit utsatt för en alkoholkontroll? OM JA: Låg Du vid något

tillfälle över promillegränsen?

1 Q Ja och vid minst ett tillfälle över promillegränsen -->FORTS FR 32

2 Q Ja, och under promillegränsen

3 0 Nej -->GÅ TILL FR 34
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12 T-6792

PROMILLEGRÄNSEN

32. Vad fick Du för påföljd för Din senaste rattonykterhet?

1 Q Böter > Belopp? 1__1 1 __1 __] kronor

Q Indraget körkort > Hur länge? 1__1 mån

Q Fängelse - Hur länge? mån

Q Körkortsprickar -> Antal? 1.1. st

Q Föreläggande att genomgå nytt

körkortsprov

6 Q Deltagande i terapikurs

 

 

 

 

2

3

4

5

33. Var det Din första förseelse när det gäller rattonykterhet eller har det hänt tidigare?

1 O Första förseelsen

2 Q Upprepad förseelse

 

TILL ALLA

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

VISA KORT 4.

Alltid
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13 T-6792

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 UPP 1-3.

1 Q tjänsteresa

 

 

2 Q nöjesresa -->FORTS FR 36

3 Q både och

4 0 Nej >GÅ TILL FR 38

EUROPE]ISKT

36. Vilket annat europeiskt land har Du kört mest i under de senaste 2 åren? VISA KORT 7.

01 Q Tyskland 10 Q Irland 19 Q Ungern

02 Q Österrike 11 Q Italien 20 Q Polen

03 Q Belgien 12 Q Luxemburg 21 Q Jugoslavien

04 Q Danmark 13 Q Norge 22 Q Rumänien

05 Q Spanien 14 Q Holland 23 Q Bulgarien

06 Q Finland 15 Q Portugal 24 Q Turkiet

07 Q Frankrike 16 Q Sverige 25 Q Sovjet

08 Q Storbritanien 17 Q Schweiz 26 Q Albanien

09 Q Grekland 18 Q Tjeckoslovakien 27 Q Annat land

 

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

VISA KORT 9

1 Q Mycket farligare

2 Q Farligare

3 Q Ungefär lika

4 Q Mindre farligt

5 Q Mycket mindre farligt

6 Q Vet ej

 

Blankt
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Bilaga 1

Sid 14(22)

TILL ALLA

Det finns en möjlighet att trafikreglerna görs likformiga över hela Europé. Skt
för att uppnå denna harmonisering, vara för eller emot införandet av följande å
i alla europeiska länder? LAS UPP a-1 SAMT RUBRIKERNA.

När det gäller körkort:

a) 17 år som minimiålder för att köra bil
b) hårdare körkortsprov

c) prickbelastning för trafikförseelser
som gör att körkortet kan dras in

När det gäller hastighet:

d) 50 km/h i tätort
e) 120 km/h på motorvägar

f) att tillverkarna ändrar sina bilar så att
toppfarten sänks

När det gäller alkohol och trafik:

g) det borde finnas en enhetlig låg
promillegräns

När det gäller fordon:
h) regelbundna säkerhetskontroller för
alla typer av fordon

i) regelbundna miljökontroller för alla
typer av fordon

j) obligatorisk användning av halvljus
eller varselljus för motorfordon under
dagtid
k) montering av ett tredje bromsljus
1) obligatorisk bältesanvändning i både
fram och baksäte

 För Emot Vet ej

1 Q 2 Q 3 Q
1 Q 2 Q 3 Q

1 Q 2 Q 3 Q

1 Q 2 Q 3 Q
1 Q 2 Q 3 3

1 Q 2 Q 3 Q

1 Q 2 Q 3 J

1 Q 2 Q 3 Q

1 2 Q 3 Q

1 Q 2 Q 3 Q
1 Q 2 Q 3 3

1 2 Q 3 Q

 

39, Det finns ett förslag om att skapa någon form av övergripande trafiksäkerhets-
myndighet för hela Europa. Ar det ett bra förslag och skall denna myndighet i s -
vara.....OM JA: LÄS UPP 1-2.

1 Q Ja...men enbart rådgivande

2 Q Ja...och ansvarig för att lägga fram nya lagar

3 Q Nej
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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?

VISA KORT 15. LAS UPP a-h.

Mycket Ganska Inte särskilt Inte

viktig viktig viktig alls Vet ej

 
viktig

a) Utseendet 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

b) Driftsäkerhet 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

c) Låga driftskostnader 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

d) Prestanda 1 Q 2 Q 3 Q 4 J 5 Q

e) Komfort 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

f) Att den är praktisk 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

g) Säkerhet 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

h) Miljövänlig 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

 

41. Kan Du svara ja eller nej på följande påståenden? LÄS UPP a-i.

Ja Nej Vet ej

a) Jag blir ibland väldigt irriterad på

andra bilförare 1 Q 2 Q 3 Q

b) Jag tycker om att köra fort 1 Q 2 Q 3 Q

c) Jag tutar ofta när jag kör 1 Q 2 Q 3 Q

d) Jag oroar mig mycket för att råka ut

för en olycka när jag kör 1 Q 2 Q 3 Q

e) Jag använder alltid blinkers innan jag

svänger 1 Q 2 Q 3 Q

f) Ibland händer det att jag börjar tävla

med andra förare 1 Q 2 Q 3 Q

g) Jag tror att de flesta olyckor beror på

ren otur 1 Q 2 Q 3 Q

h) Jag gillar att ta risker när jag kör bil 1 Q 2 Q 3 Q

i)En bil är bara ett transportmedel 1 Q 2 Q 3 Q
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42. Hur farligt tror Du att var och en av följande aktiviteter är?

VISA KORT 16. LÄS UPP a-g.

Inte Inte

Mycket Ganska särskilt _alls

farligt __farligt __farligt _farligt Vet ej
 

a) Ett kirurgiskt ingrepp 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

b) Gå ensam i stan på natten 1 Q 2 Q 3 Q 4 J 5 Q

c) Reparera och underhålla hem

och trädgård 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

d) Röka två paket cigaretter om

dagen 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

e) Äta mycket fet mat 1 0 2 0 3 0 40 Q

f) Dricka en flaska (0,75Sc1) vin

eller 4 flaskor starköl om dagen 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

g) Köra bil 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

 

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

VISA KORT 1. LAS UPP a-g

 

Ganska Inte Inte

Mycket mycket särskilt alls Vet ej

a) Allvarlig sjukdom 1 Q 2 Q 3 3 4 Q 5 Q

b) Arbetslöshet 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

c) Trafikolycka 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

d) Inbrott 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

e) Miljökatastrof 1 Q 2 Q 3 3 4 Q 5 Q

f) Arbetsolycka 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

g) Olycka i hemmet 1 Q 2 Q 3 Q 4 J 5 Q

 

44. Svara "ja" eller "nej" på följande påståenden beroende på om de stämmer in på Dig.

 

LÄS UPP a-e.

Ja Nej Vet ej

a) Jag motionerar regelbundet 1 Q 2 Q 3 Q

b) Jag röker 1 Q 2 Q 3 Q

c) Jag undviker fet mat 1 Q 2 Q 3 Q

d) Jag håller diet 1 Q 2 Q 3 Q

e) Jag undviker att dricka för

mycket alkohol 1 Q 2 Q 3 Q
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45. Ungefär hur många människor tror Du omkom i trafikolyckor i Sverige 19907

VISA KORT 12.

1 Q 3200

2 Q 1600

3 Q 1200

4 Q 800

5 Q 400

6 Q 200

7 Q Vet ej

 

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

och vänner? VISA KORT 4.

1 O Aldrig >GÅ TILL FR 48

Mycket ofta

2

3 Q

4 Q Ofta r -->FORTS FR 47

5 Q
6 Q Alltid

 7 Q Vet ej J

 

DISKUTERAR

47. När sådana diskussioner äger rum, hur villiga brukar de som är med i diskussionen
vara att göra några egna insatser för att förbättra säkerheten på vägarna? VISA KORT 1.

1 Q Mycket
2 Q Ganska mycket
3 Q Inte särskilt
4 Q Inte alls

5 Q Vet ej
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TILL ALLA

48. Hur viktigt är det förDig att ha följande försäkringar?

VISA KORT 15. LAS UPP a-d.

Inte

Mycket Ganska Intesärskilt alls Vet

viktigt viktigt viktigt viktigt ej
 

a) Bilförsäkring 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

b) Hemförsäkring 1 Q 2 Q 3 Q 4 J 53

c) Livförsäkring 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

d) Pensionsförsäkring 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q

 

Slutligen vill jag fråga lite om Dig själv

49. Hur många olyckor har Du varit inblandad i de senaste 3 åren som förare av fordon

då någon inklusive Du själv har blivit skadad och fått läkarvård?

Antal olyckor ___

 

50. Hur länge har Du bott i Sverige?

1 Q Mer än 10 år

2 Q Mellan 5 och 10 år

3 Q Mindre än 5 år

4 Q Inget svar/vägrar svara

 

51. Vilket av följande är tillämpligt på Dig? LÄS UPP a-e.

 
Ja Nej

a) Ensamstående 1 Q 2 Q

b) Sambo 1 Q 2 Q

c) Gift 1 Q 2 Q

d) Separerat eller skild 1 Q 2 Q

e) Änka/änkling 1 0 2 Q

 
52. Hur många personer är ni i hushållet?

Antal personer: ]|____]1
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53. Har Du hemmaboende barn i följande åldrar? LÄS UPP a-d.

 
Ja Nej

a) Under 5 år 1 Q 2 Q

b) Mellan 5-9 år 1 Q 2 Q

c) Mellan 10-16 år 1 Q 2 Q

1 Q 2 Qd) 17 år och över

 

54. Vilken utbildning har Du?

1 Q Grundskola/folkskola

2 Q Gymnasium eller motsvarande

3 Q Universitet/högskola eller motsvarande

' Blank

55. _Hur gammal var Du när Du avslutade Dina senaste studier? (heltidsstudier). Kort 4

Ålder för avslutade studier: 1_____1_____J1

OM IP FORTFARANDE STUDERAR HELTID, KODA 98.

 

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

1 Q Landsbygd/by

2 Q Liten ort

3 Q Förort/utkant av stad

4 Q Stad

5 Q Vet ej

 

57. Vad har Du för körkort? LÄS UPP a SAMT c-e.

 
Ja Nej

a) Personbil 1 Q 2 Q

b) Moped 1 Q 2

c) Motorcykel 1 Q 2 Q

d) Lastbil 1 Q 2 Q

e) Buss 1 Q 2 Q
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58a. Vilken typ av fordon kör Du vanligen?

1 Q Personbil - mindre än 1 liter. ,

Q Personbil - motor 1-1,99 liter -->GAÅ TILL FR 59

Q Personbil - motor 2,0 1 eller större

Q Personbil - okänd motorstoriek

Q Skåpbil "Van"

Q Moped

Q Motorcykel

Q Lastbil r -->FORTS TILL FR 58b

Q Buss
Q Traktor, motorredskap J

B|

 ©
40

00
-
u

Ä
W
N

 

PERSONBIL

58b. Och när Du kör personbil vilken motorstorlek har bilen vanligen då?

1 Q Motor mindre än 1,0 liter
2 Q Motor 1-1,99 liter

3 Q Motor 2,0 liter eller större
4 Q Vet ej vilken motorstorlek
5 Q Kör aldrig personbil

 

TILL ALLA

59. Hur många år harDu kört motorfordon? Räkna med tid som motorcyklist och
mopedist men räkna bort eventuella längre uppehåll.

Antal år 1 ] ]

 

60. Vem äger det fordon som Du normalt kör?

1 Q Du själv

2 Q En annan familjemedlem

3 Q Din arbetsgivare eller hyrd av honom

4 Q En vän

5 Q En hyrbils- eller leasingfirma
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Är det fordon Du normalt kör försäkrat med...LÅS UPP1-3.

1 Q ... trafikförsäkring

2 Q ...helförsäkring

3 Q ...inte alls

4 Q Vet ej

 

62.

63.

Hur mycket har Du kört under de senaste 12 månaderna? (Antal mil).

Antal mil: 1 L ] 1 1___1
4

Vad beträffar religion, anser Du att Du är...LÅS UPP 1-4.

1 Q Mycket religiös

2 Q Religiös % -->FORTS TILL FR 64

3 Q Lite religiös
4 Q Ej religiös

% -->GÅ TILL FR 65
5 Q Vet ej

 

Vilken religiöst samfund tillhör Du?

1 Q Statskyrkan
2 Q Frikyrka
3 Q Annan kristen kyrka
4 Q Annan religion
5 Q Inget alls

 

65.

TILL ALLA

Man beskriver ofta sin politiska inställning som "vänster" eller "höger". Ange den siffra
som visar din position på denna skala från vänster till höger. VISA KORT 14.

Vänster Höger
C >>
10 20 30 49 s 0 6 Q Vet ej
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66. Vi skulle vilja analysera undersökningsresultatet efter inkomstnivå. Här är en inkomst-

skala. Ange siffran för den kategori inom vilken Ditt hushåll faller. Lön, bidrag och -

alla typer av inkomst från personer som bor hemma skall inräknas. VISA KORT 8.

1 Q Under 120.000 kr/år

2 Q 120.000-149.999 kr/år

3 Q 150.000-179.999 kr/år

4 Q 180.000-209.999 kr/år

5 Q 210.000-269.999 kr/år

6 Q 270.000-299.999 kr/år

7 Q

8

 

DATAOM INTERVJUARE OCH INTERVJU

1) Intervjuarnr ] 1 1 ]

Man

Kvinna

D-m) Kön: 1 Q

2 Q

n) Ålder: Q Under 25 år

Q 25-39 år

Q 40-54 år

Q

1

2

3

4 55 år och över

 
o) Intervjun började kl: H L % 1 ]

p) Intervjun tog: L ] L ] minuter

q) Intervjun gjordes: | ] ] / 1 ]

(Datum)
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Variabelbeteckningar ( - = provad:men borttagen )

Age

Alkhdst

Alkpoli

Alkunga

Almbila

Almensam-

Almkirg-

Bildrft

Bi lmivl

Bilprst

Bilskht

Bilutse

Bil_trp

Bltkonst

Bltkolv

Bltmnsk

Bltndvd

Bltstad

Drfort

Euromynd

Frdfort

Harmbi l

Harmkpr

Harmmikl

Harmtreb

Hastbost

Hastlanv

Hastmotv

Haststad

Hasvanbost

Hasvangat

Hasvanlv

Hasvanmov

Hasvansm

Inkmst

Mi lar

Oromika

Orosjuk

Orotrol

Orotjuv

Ovanavst

Ovanfotg

Ovangult

Polit

Regkamp -

Regutb-

Regövev

Smhmi lj

Smhkrim

Smhsjuk

Smhtoly

Stutid-

Svesbra -

Tempot

Trlirri

Tr2fort

Tr_dric

Tr_plan -

Tr_regl-

Tr_strf

Urban -

Ålder enligt personuppgift

För/emot hårdare straff för förare över promillegränsen [30b]

För/emot fler alkotester av polisen [30a]

För/emot särskilt låg gräns för unga och ovana förare [30c]

Hur farligt är det att - köra bil [423]

Hur farligt är det att - gå ensam i stan [42b]

Hur farligt är det att - utsättas för ett kirurgiskt ingrepp [42a]

Viktig bilegenskap - driftsäkerhet [40b]

Viktig bilegenskap - miljövänlig [40h]

Viktig bilegenskap - prestanda [40d]

Viktig bilegenskap - säkerhet [40g]

Viktig bilegenskap - utseendet [40a]

Bilen är bara ett transportmedel- ja/nej [411]

Håller med om att - känns konstigt att köra bil utan bälte [20c]

Hur ofta används bältet vid - en kort tur på landsväg [196]

Håller med om att - bälte minskar skaderisken i de flesta olyckor [20b]

Håller med om att - bälte inte nödvändigt om man kör försiktigt [20a]

Hur ofta används bältet vid - en kort tur i tätort [19a]

Förarfaktor som orsak till olycka - att köra när man druckit [4c]

Förarfaktor som orsak till olycka - att man kör för fort [4e]

Övergripande europeisk trafiksäkerhetsmyndighet, befogenheter? [39]

Fordonsfaktor som orsak till olycka - bilarna går för fort [6e]

"Harmoniserade" bilkonstruktioner så att toppfarten sänks? [38£]

"Harmoniserade" hårdare körkortsprov? [38b]

"Harmoniserade" regelbundna miljökontroller för fordon? [381]

"Harmoniserad" montering av ett tredje bromsljus? [38k]

Vad tycker Du hastighetsgränsen skulle vara - i bostadsområden [136]

Vad tycker Du hastighetsgränsen skulle vara - på större landsvägar [13c])

Vad tycker Du hastighetsgränsen skulle vara - på motorvägar [13d]

Vad tycker Du hastighetsgränsen skulle vara - i städer [13a]

Hur ofta överträder Du hastighetgränsen - i bostadsområden [12e]

Hur ofta överträder Du hastighetgränsen - på större gator i städer [12d]

Hur ofta övertråäder Du hastighetgränsen - på större landsvägar [12b]

Hur ofta övertråäder Du hastighetgränsen - på motorväg [12a]

Hur ofta övertråder Du hastighetgränsen - på mindre landsvägar [129

Rapporterad hushållsinkomst [66]

Årlig körsträcka [62]

Bekymrad för att råka ut för - miljökatastrof [43e]

Bekymrad för att råka ut för - allvarlig sjukdom [43a]

Bekymrad för att råka ut för - trafikolycka [43c]

Bekymrad för att råka ut för - inbrott [43d]

Hur ofta - ligger Du för nära framförvarande bil [17b]

Hur ofta - lämnar Du företräde åt fotgångare på övergångsställe [17e]

Hur ofta - kör Du mot gult ljus i trafiksignaler [176]

Politisk inställning [65]

För/emot satsning på ts-å4tgård - mer trafiksäkerhetskampanjer [2c]

För/emot satsning på ts-åtgård - förbättrad förarutbildning [24]

För/emot satsning på ts-åtgård - förstärkt övervakning [2b]

Funderingar på samhällsproblem - miljöförstöring [lb]

Funderingar på samhällsproblem - kriminalitet [1a]

Funderingar på samhällsproblem - sjukvårdsstandard [1d]

Funderingar på samhällsproblem - trafikolyckor [1c])

Studietidens längd [55]

Allmänna körsättet i Sverige [7]

Jämfört med medelbilisten, kör du själv fortare eller långsammare [10]

Blir irriterad på andra bilförare - ja/nej [41a]

Tycker om att köra fort - ja/nej [41b]

Håller med om att - bestämma själv om att dricka och köra bil [3c)

Håller med om att - mer hänsyn till G/C vid trafikplanering [3e]

Håller med om att - det finns för många trafikregler [36]

Håller med om att - mycket hårdare straff för trafikförseelser [3a]

Boendemiljö [56]
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