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Icke-användares motiv för att inte använda bilbältet

 

Referat

Vägverket hade bildat en arbetsgrupp för att studera och eventuellt ge förslag till tekniska anordningar i bilarna som

skulle göra det svårt, eller åtminstone obehagligt, att köra bilen utan att ta på bilbältet, s.k. interlocksystem. Som ett

underlag för denna arbetsgrupp gjordes en undersökning för att försöka fastställa graden och arten av motstånd och motvilja

mot bilbältet hos observerade icke-användare.

Totalt tillfrågades 435 bilförare som hade observerats köra utan bälte, i olika trafikmiljöer och i olika delar av landet.

Resultaten tyder på att även bland dessa icke-användare var grundinställningen till bilbälten i de allra flesta fall positiv,

eller tom. mycket positiv. De allra vanligaste förklaringarna till varför bilbältet inte användes var av typen banala

bortförklaringar. Bland alla dessa observerade icke-användare var det också relativt många som inte instämde i några

som helst framförda argument mot bälten. Till och med bland dem, som rapporterat mera väsentliga skäl för sin icke-

användning, var det åtskilliga som egentligen var positiva till bälten och kunde tänka sig att acceptera interlockarrangemang.

Slutsatsen är att det verkade vara ett tiotal förare som var riktigt rabiata motståndare till bälten, men att detta antal

bör ses i relation till att de utgör ca 2,5% av hela urvalet och i förhållande till samtliga bilister som observerades under

undersökningen så utgör dessa tio ca 0,2%.
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Förord

Denna undersökning har beställts och bekostats av

Vägverket, som underlag för en arbetsgrupp som

diskuterar problem, möjligheter och lösningar att med

hjälp av tekniska anordningar i bilar uppnå en praktiskt taget

lOO%-ig bältesanvändning i Sverige
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Icke-användares motiv för att inte använda bilbältet

av Sven Dahlstedt

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Ca 500 bilister som kört utan bilbälte har intervjuats

i tätorter och i anslutning till motorvägar. Även bland

dessa icke-användare är grundinställningen till bil-

bälten i de allra flesta fall positiv, eller t.0.m. mycket

positiv. Endast ett tiotal förare tycktes vara riktigt

rabiata motståndare till bälten. I relation till hela

urvalet utgör de endast ca 0,2% av samtliga bilister.

För att öka benägenheten att använda bilbältet bland dem

som för närvarande inte är konsekventa användareöver-

vägdes att införanågon ny typ av påminnelseanordning i

nya bilar. Som underlag för en bedömning rörande hur

kraftfull denna påminnelse skulle behöva vara på en tänkt

skala från lindrigt påpekande till något direkt tvingande

arrangemang genomfördes en intervjustudie bland person-

bilsförare som observerats köra utan bälte. Undersök-

ningens syfte var främst att beskriva vilka motiv som redo-

visades för att inte använda bälte, men även att belysa

inställningen till några tänkbara s.k. interlockfunktioner,

samt att ge en uppfattning omhur ofta ett riktigt hårdnackat

motstånd mot bälten förekommer.

Totalt tillfrågades ca 500 bilister, av vilka några hade

legitima skäl att inte använda bälte, och andra hade inte tid

eller lust att svara på frågar, så att slutligen ett nettostick-
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prov på 435 personer erhölls. Dessa intervjuades i tätort

och i anslutning till motorväg, i stora och små städer, och

i södra, mellersta och norra Sverige.

Resultaten tyder på att även bland dessa icke-användare

är grundinställningen till bilbälten i de allra flesta fall

positiv, eller t.0.m. mycket positiv. De allra vanligaste

förklaringarna till varför bilbältet inte användes är av typen

banala bortförklaringar, såsom bara en kort tur , slarv

eller glömska . I ett fåtal fall nämndes motiv som kan

antas vara mera subjektivt viktiga för den enskilde föraren,

såsom principskäl , fastlåst eller bältet kan vara far-

ligt . Bland alla dessa observerade icke-användare var det

också relativt många som inte kunde instämma i några som

helst framförda argument mot bälten, men som kunde tänka

sig att köra eller köpa bilar med mer eller mindre kraftfulla

interlockfunktioner. Till och med bland dem, som rappor-

terat mera väsentliga skäl för sin icke-användning, var det

åtskilliga som egentligen var positiva till bälten och kunde

tänka sig att acceptera interlockarrangemang. Slutsatsen

är att det verkar vara ett tiotal förare som är riktigt rabiata

motståndare till bälten, men att detta antal bör ses i relation

till att de utgör ca 2,5% av hela urvalet och i förhållande

till samtliga bilister som observerades under undersök-

ningen så utgör dessa tio ca 0,2%.



Non-users, reasons for not wearing the seat belt

by Sven Dahlstedt

Swedish Road and Transport Research Institute

SE-581 95 Linköping Sweden

Summary

About 500 drivers not using seatbelts were

interviewed in built-up areas and adjacent to

motorways. Also among these non-users the basic

attitudes to seat belts were in most cases positive or

even very positive. Only about ten drivers seemed

genuinely opposed to seat belts. Considering all

drivers that were observed during the study these ten

non-users only represent about 0,2% of the whole

driver population.

To increase the disposition to use seat belts among the still

resisting non-users in Sweden, the introduction of a new,

and more powerful, reminder device was considered. As

a basis for an estimation of the optimal aggressiveness of

such a reminder system interviews were carried out among

car drivers who had been observed driving without the belt.

The main purpose ofthe study was to get the explanations

from the drivers, why they were driving without the belt,

but the interview also covered opinions about reminder and

interlock systems and tried to give an indication of the

prevalence of a really genuine objection to seat belt

wearing.

In all about 500 drivers were interviewed, but after

deduction of some who had legitimate reasons for their

non-use, and some others who did not have the time or the

10

mind for an interview, a net sample of 435 drivers

remained. These drivers were selected from various traffic

situations in various places in various parts of Sweden in

order to get a reasonable cross section of the non-user

population.

The results indicate that among the majority of these

non-users the basic attitudes towards are very favourable.

The most commonly stated reasons are of the character

everyday explaining away , such as just a short trip ,

carelessness or sheer forgetfulness . In a few cases

some explanations were mentioned, which can be assumed

to be somewhat more important to an individual driver,

such as a matter of principle , I feel trapped or the

belt can be dangerous .

Among the sample of observed non-users there was a

majority of drivers Who could not agree with any statements

against seat belts, and Who said they would drive, aswell

as buy, cars equipped with powerful reminders or interlock

systems. These results are also valid for most of those who

had reported more substantial reasons for their non-use,

so the conclusion is that the number of real hard-core

opponents to seat belts is probably quite small - about

2,5% of the interviewed sample or about 0,2% of all

drivers that were observed during the study.
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1 Historisk bakgrund 1

För omväxlings skull börjar historien inte med de gamla

grekerna för några tusental år sedan, utan i USA för ett

par decennier sedan då Johnsonadministrationen 1966

skapade dels National Traffic and Motor Vehicle Safety

Act och dels Highway Safety Act. I och med dessa lagar

tog den federala administrationen på sig ett ansvar för, och

skaffade sig även befogenheter över, trafiken och trafik-

säkerheten i hela USA. Den myndighet som småningom

skapades för att administrera trafiksäkerhetsarbetet -

National Highway Safety Bureau (NHSB) - fick också

långtgående fullmakter t.ex. när det gällde att formulera

säkerhetskrav för fordon. Inom NHSB var engagemanget

för bälten under de första åren (anmärkningsvärt) lågt,

medan man var avsevärt mycket mera intresserad av de

innovativa luftkuddama som började utvecklas mot slutet

av 60-talet.

Nyckelordet blev alltmer passiva skyddssystem och

den första formella förvamingen kom våren 1970 då den

nye chefen för NHSB angav 1 januari 1973 som riktvärde

för den tidpunkt då alla nya bilar skulle vara utrustade med

luftkuddar. Senare under 1970 kom de definitiva bestäm-

melserna som sade att passiva skyddssystem skulle

finnas som standard i framsätet på alla nya bilar fr.o.m. 1

juli 1973 och i baksätet fr.o.m. 1 juli 1974, vilket först

ändrades till 1 augusti, och småningom till 15 augusti 1973

för framsätet och ända till 15 augusti 1975 för baksätet.

Som bestämmelserna var formulerade fanns det möjlig-

heter att uppnå den eftersträvade passiva skyddseffekten

med t.ex. helautomatiska bilbälten, men det rådde ingen

tvekan om att det skyddssystem som egentligen avsågs var

luftkuddar.

Inom bilindustrin var entusiasmen måttlig, även om

inget företag till en början protesterade särskilt högljutt.

Från Ford blev dock skepsisen och motståndet mot luft-

kuddarna alltmer uttalade, och man började studera

starter-interlock systems som ett alternativ, dvs. anord-

ningar som gjorde att en bil inte kunde startas om inte

bilbältena var kopplade (snart förkortade till enbart inter-

lock ). Sådana system hade redan föreslagits från Europa,

men under våren 1971 hade NHTSA (det omorganiserade

och omdöpta NHSB) fastslagit att interlock inte kunde

jämställas med, och ännu mindre ersätta, de stipulerade

passiva skyddssystemen . Ford och deras lobbyarbetare

gav dock inte upp, och i oktober samma år utfärdade

NHTSAnya bestämmelser som sade att fr.o.m. 15 augusti

1973 skulle framsätet i alla nya bilar vara utrustat med

antingen ett passivt skyddssystem eller interlock .

Osäkerheten i bil- och trafiksäkerhetsbranschen vid den

här tiden blev inte mindre av att det dels konstaterades att

skyddssystemens effekt mättes med ett gummimåttband

(rubber yardstick) eftersom tillförlitligheten i de krock-

dockor som användes var riktigt dålig, och dels eftersom

det inte fanns något långsiktigt beslut om vilken typav

skyddssystem som skulle föreskrivas/förordas några år

framåt i tiden. Som ett riktmärke för industrin, och alla

andra intressenter, fanns ett uttalande att om interlock-

installationerna medförde en bältesanvändning på minst

85% så kanske kraven påpassiva skyddssystem kunde tas

bort. Dessutom hade NHTSA börjat agera allt mera för att

få delstaterna att införa lagar om obligatorisk bältes-

användning.

När bilar med interlockbälten började säljas på hösten

1973 dröjde det inte länge innan de första klagomålen och

protesterna kom från användarna/bilköparna. Snart hade

protesterna fått en sådan omfattning och tyngd att inter-

lockfrågan blev politiskt intressant. I representanthuset an-

togs först ett förslag att bilägare skulle fåmöjlighet att

välja mellan interlock och enbart ett bältespåminnelse-

system. Under året blev dock oppositionen allt starkare,

så att i oktober 1974 kom ett gemensamt lagförslag från

senat och representanthus vilket gick ut på ett förbud mot

DOT,s (Department ofTransportation) påbud om sekven-

tiella påminnelseanordningar och mot interlock.

Under den tid då diskussionerna för och emot interlock

och luftkuddar pågick, gjordes ett flertal uppföljningar för

att se hur de fungerade och vilka effekter som erhölls på

bältesanvändningen och trafiksäkerheten. En sammanställ-

ning av interlocklitteratur återfinns i bilaga 3, och några

av de titlarna kommenteras dessutom nedan.

Ett av deförsta användarförsöken gjordes inom den

federala amerikanska statsadministrationen, som utrustade

18 tjänstebilar med interlocksystem. Som slutsats säger

författarna, Perel och Ziegler (1971), att resultaten ger

starkt stöd för att interlockarrangemangen togs emot posi-

tivt av de flesta av förarna. I några senare kommentarer så

varnar de dock för att resultaten kanske inte gäller bilförare

i allmänhet, att den mycket starkt tvingande karaktären kan

medföra problem och att det är viktigt att utveckla till-

förlitligheten hos systemen. I en något senare översikt över

utvecklingen av interlocksystem (Pulley, 1972) nämns de

positiva erfarenheterna, men vamingama berörs inte.

1 Det mesta av innehållet i detta avsnitt är, om ingen annan referens anges, hämtat från Graham (1989), som ger
en mycket detaljerad beskrivning av maktspelet i och kring amerikanskt trafiksäkerhetsarbete i allmänhet, och

luftkuddama i synnerhet. Vissa kompletteringar har tagits från Kratzke (1995)
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Cohen och Brown (1973) gjorde en liknande studie i

vilken de jämförde effekterna av fyra olika bältessystem

som hade installerats i hyrbilar. Systemen varierade med

avseende på hur mycket de inkräktade på den personliga

friheten , alltifrån en variant med alternativ två- eller tre-

punktsinfästning utan någon påminnelse, via två andra

relativt konventionella system, till ett fjärde system med

trepunktsbälte, blinkande och surrande påminnelser och

interlock. Författarna verkar ganska nöjda med att ha

erhållit en så hög användningsfrekvens som 55,9% i de

interlockutrustade bilarna. De rapporterar dock att drygt

hälften av dem som provat interlockbilama sade att de inte

ville ha det i sina egna bilar och att de skulle kopplat bort

det om det hade funnits. Litet mera i förbigående konsta-

teras också att man erhöll rapporter om tekniska fel, som

varierade mellan 16 och 26% för de olika systemen.

Under 1974 gjordes flera uppföljningar så snart inter-

lockutrustade bilar började finnas ute i trafiken. Sherman

(1974) analyserade enskilda olyckor där interlockbilar

varit inblandade. Hans slutsatser är att i de fall där inter-

locken har bidragit till att de bilåkande använt bälten så har

bältena haft effekt. Men han konstaterar också att i många

fall hittar han tecken på att bilisterna verkligen ansträngt

sig för att kringgå interlocksystemen. March, Scott och

Melvin (1975) sammanställde resultat från tre olika upp-

följningar som hade jämfört olyckor med bilar av

årsmodell 1973 respektive 1974. De konstaterar att inter-

locksystemen i 1974 års bilar bidragit till att höja använd-

ningsfrekvensema avsevärt ( till ca 50%), men att effekten

på svåra personskador är svårtolkad (eng. orig: paradoxal).

I en mera beteendevetenskapligt betonad undersökning

studerade Robertson (1975) sambanden mellan bältes-

användning och olika socioekonomiska och andra bak-

grundsfaktorer. Sådana faktorer hade tidigare visats ha

samband med bältesanvändning, men i interlockutrustade

bilar verkade endast typ av bil och typ av körning ha sam-

band med bältesanvändning.

Westefeld och Phillips (1975) gjorde under 1974 en

ambitiöst försök till uppföljning av de nyintroducerade

interlocksystemens effekt på bältesanvändningen. De

Slumpade ut statistiskt representativa observationsplatser

i 19 stora amerikanska städer och använde observatörer

som var tränade att se skillnad på bilar av årsmodell 1973

respektive 1974, dvs. utan och med interlocksystem. För

73:orna konstaterade man en låg och stabil användnings-

frekvens på 3 - 5% för förare och ytterplacerade passa-

gerare under hela året, medan användningen i 74:orna

12

varierade avsevärt. Ibörj an av året var den genomsnittliga

användningen i interlockbilama 64%, men sjönk sedan

relativt snabbt, och sedan något långsammare till ett mini-

mum på40% i december.

Under 1975 fortsattes liknande observationer

(Westefeld and Phillips, 1976), men nu under nya beting-

elser; interlocksystemen hade avskaffats och påminnelse-

signaler fick inte vara i funktion mer än högst 8 sekunder.

I vissa bilar av 1975 års modell fanns dock påminnelse-

signaler kvar av fjolårstypen, trots att interlockfunktionen

hade tagits bort. Under detta år var observatörema därför

tvungna att skilja mellan bilar av tre olika årsmodeller, och

för 75 :orna skulle de dessutom anteckna bilnumren så att

det skulle gå att spåra exakt modell och tillverkningsserie

via bilregistret. Efter dessa ansträngningar kunde man visa

att bältesanvändningen i 1973zorna låg kvar mellan 3 och

5%, att användningen i 74:orna fortsatte att sjunka lång-

samt från 40 till 35%, och att den genomsnittliga använd-

ningstendensen i 75:orna var ungefär densamma. Med hjälp

av fordonsidentifieringen kunde man dessutom visa att

användningsfrekvensema i bilar med kontinuerlig påmin-

nelse låg ungefär dubbelt så högt som i bilar med påmin-

nelse i endast 4-8 sekunder.

Något år senare gjorde Geller, Casali och Johnson

( 1980) en liknande undersökning då de studerade bältes-

användningen i bilar med olika typer bältespåminnelser ,

samt även kontrollerade funktionen hos de system som

skulle påverka bältesanvändningen. För interlockutrustade

bilar fann de en genomsnittlig användningsfrekvens på

knappt 50%, vilket dock är ett resultat som inte beskriver

hela sanningen. Det gick nämligen att fastställa i vilka bilar

interlocksystemet var intakt och i vilka det hade mani-

pulerats eller kopplats bort. När man beräknade separata

användningsfrekvenser för dessa två grupper av interlock-

bilar visade det sig att i de ca 30% av bilarna som hade ett

fungerande interlocksystem var användningsfrekvensen

100% vid de observationer som gjordes. I de 70% av

bilarna som hade ett manipulerat interlocksystem var

användningsfrekvensen ca25%.

I fortsättningen under 1980- och 90-talen fokuserades

sedan allt mer av intresset på utvecklingen av luftkudde-

systemen, medan anordningama för att påminna om bilbäl-

tet blev mera diskreta - förmodligen delvis som en följd

av den lag som förbjöd påminnelser längre än åtta sekun-

der. Tanken på interlocksystem förträngdes fullständigt,

åtminstone i USA.
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2 Aktuell bakgrund

I Sverige har bältesanvändningen länge legat relativt högt

- särskilt i ett internationellt perspektiv - , men den stadiga

Ökning som kunde konstateras under 1970- och början av

80-talet har i stort sett avstannat (Edvardsson och

Degermark, 1975, Cedersund, 1996), trots mer eller

mindre kontinuerliga insatser för att påverka de återstående

icke-bältesanvändarna. Under 1995 var det således fort-

farande ca 11% av personbilsförama som inte använde

bältet, och ca 8% av framsätespassagerarna.

För de luttrade låg det nära till hands att vända på dessa

siffror och trösta sig med att det ju ändå trots allt var 89

respektive 92% som faktiskt använde sina bälten. Denna

tröst fick dock ett grundskott då Bylund och Björnstig

(1996) visade att icke-bältesanvändama var överrepresen-

terade i olycksstatistiken, vilket alltså innebar att denna

bilistkategori hade en förhöjd risk att råka ut för en olycka,

och i en olycka hade de en extra hög risk för svåra skador

eftersom de inte var skyddade av något bälte. Behovet av

att förändra de återstående icke-användarna till konse-

kventa bältesanvändare var tydligare än någonsin.

Eftersom dessa personer, som inte använder bilbälten,

uppenbarligen motstått ca 25 års information, upplysning

och propaganda var det tämligen självklart att det krävdes

något mera kraftfulla argument för att verkligen åstad-

komma en förändring av deras bilbältesvanor. Då återupp-

stod den gamlaidén om att göra bilkömingen beroende av

om bilbältena användes, dvs. ett interlocksystem. Med

tanke på de reaktioner som erhållits i USA drygt 20 år

tidigare var det dock nödvändigt att ett eventuellt nytt

interlockförslag måste utformas så att man undvek de

inbyggda nackdelar och kvalitetsbrister som hade legat i

de amerikanska originalbestämmelserna. Den arbetsgrupp

med representanter från myndigheter, industrin och

forskarsidan som hade börjat att diskutera ett svenskt
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interlockförslag tog därför initiativ till ett omfattande

inventerings-, utrednings- och innovationsarbete.

Bland de aktiviteter som genomfördes var t.ex. ett par

examensarbeten, i vilka olika tänkbara interlockfunktioner

presenterades och utvärderades(t.ex. Karlsson, Ristola och

Edh, 1996 och Palmeståhl och Engelbrektsson, 1996), och

sammanställning av enlitteraturförteckning över alla forsk-

ningsrapporter om interlock från 1970-talet (bifogad som

bilaga 3). För att få förstahandsuppgifter om vad som

egentligen tilldrog sig i USA under 1973-74 intervjuades

också ett antal amerikanska trafik- och trafiksäkerhets-

forskare/tjänstemän som var aktiva under70-talet. Intervju-

resultaten återfinns sammanfattade i bilaga 4, och de olika

utsagorna kan i korthet sägas både stödja och komplettera

Grahams ( 1985) redogörelse som refererats ovan.

En central fråga för arbetsgruppen kunde dock inget av

det föreliggande materialet besvara, nämligen hur kraftfull

eller aggressiv interlockfunktionen skulle vara. De

förslag och idéer som hade framförts varierade alltifrån

att göra bilen okörbar till att bara utgöra en någorlunda

iögonfallande påminnelse. Däremellan fanns en hel skala

av ingrepp som skulle kunna göra en bil mer eller mindre

svårkörbar, eller som skulle kunna göra påminnelsen

alltmer påtaglig, föratt inte säga obehaglig. I gruppens

diskussioner vägdes för- och nackdelar med olika princip-

lösningar men problemet var att det egentligen inte fanns

mer än vissa anekdotiska data om några få icke-användare.

Att dimensionera kraftfullheten hos det nya systemet

enbart utifrån sådana tillgängliga historier bedömdes som

alltför osäkert, varför det var uppenbart att det behövdes

mera kunskap om denna speciella målgrupp. En under-

sökning för att fylla interlockarbetsgruppens akuta kun-

skapsbehov beställdes därför.
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3 Syfte

Den undersökning som initierades för att ge en bättre

beskrivning avbilförare, som inte använder bilbältet, än vad

som fanns tillgängligt, hade förutom det allmänt beskri-

vande syftet även två mera specifika målsättningar,

nämligen:

0 att indikera hur stor del av icke-användarna som är så

konsekventa, eller övertygade, i sina bältesvanor att det

torde krävas mycket kraftfulla interlockfunktioner för

14

att förändra deras bältesanvändning, och

0 att försöka beskriva denna mest extrema grupp icke-

användare i någon gemensam karaktäristik.

Eftersom undersökningen alltså inte hade något hypo-

tesprövande syfte, utan var rent deskriptiv, har inte några

statistiska signifikansprövningar genomförts.
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4_ Metod

4.1 Allmänt

Det normala tillvägagångssättet för att genomföra en

undersökning där man vill studera om en viss grupp

människor har några åsikter eller attityder, är att intervjua

dessa människor mer eller mindre ingående. Ett vanligt

problem är då att den aktuella gruppen är så stor att det blir

nödvändigt att inskränka sig till att bara kontaktaen mindre

del av den totala aktuella gruppen. För att resultaten från

det lilla stickprovet då skall kunna anses gälla hela gruppen

är det vikti gt att urvalet av personer i stickprovet har gjorts

så att stickprovet är representativt för hela den population

som det skall anses motsvara. I bästa fall finns då någon

form av förteckning, såsom medlemsregister eller befolk-

ningsregister, som stickprovet kan baseras på. I sämsta fall

måste urvalet göras genom att man går ut och fysiskt/

geografiskt (eller eventuellt tidsbaserat) försöker att mer

eller mindre slumpmässigt definiera och lokalisera de per-

soner som skall ingå i stickprovet.

När man väl fått kontakt med en intervjuperson aktu-

aliseras en rad nya problem som har med själva intervju-

genomförandet att göra. I bästa fall har intervjupersonen

en positiv grundinställning, är intresserad av ämnet som

frågorna berör, har gått om tid och anstränger sig att svara

ärligt och uppriktigt. I de litet svårare fallen är intervju-

personen negativt inställd, har snarast ett intresse att und-

vika ämnet, har mycket bråttom, och är inte särskilt moti-

verad att avge uppriktiga svar.

Vid planeringen av den nu genomförda undersökningen

kom dessa två grundproblem att bli bestämmande för upp-

läggningen och genomförandet. De lösningar som valdes

redovisas närmare i de två följ ande avsnitten Urval

respektive Intervju .

4.2 Urval

Eftersom populationen bilförare som inte använder bil-

bältet inte är känd erbjöd urvalet av ett någorlunda

representativt stickprov vissa problem. Visserligen finns

det i princip ett register över dem som bötfällts för att inte

Tabell 1

att inte använda bilbälte.

ha haft bilbälte på sig, men att basera ett urval på denna typ

av register ansågs inte tillrådligt. Det förmodligen enda

helt invändningsfria sättet att göra ett helt representativt

urval skulle ha varit att övervaka det svenska vägnätet och

dra ett stickprov bland dem som då passerade vissa

observationsplatser utan att ha bältet på. Trots de teoretiska

fördelarna med ett sådant tillvägagångssätt ansågs de

praktiska och ekonomiska nackdelarna så stora att även

denna metod förkastades.

I stället beslutades att göra ett sk. rimlighetsurval, dvs.

ett urval som ansågs rimligt i förhållande till undersök-

ningens utgångsproblem, men som också innebär att rim-

li gheten i alla eventuella slutsatser och generaliseringar

kan (och bör) ifrågasättas av läsarna eftersom någon

konventionell statistisk inferens egentligen inte är möjlig.

Urvalet gjordes så att några olika förarpopulationer,

som åtminstone verkar skilja sig med avseende på bältes-

användning, studerades med hjälp av vägkantintervjuer.

Indelningen i olika delpopulationer baserades på 1. typ av

trafik -tätort, vanlig landsväg och motorväg, 2. landsända

- södra, mellersta och norra Sverige, och 3. ortstorlek -

större och mindre. I tabell 1 ges en översikt över de tänkta

undersökningsplatsema, och alltså även delpopulationema.

En implicit begränsning av de olika delpopulationema

gjordes genom att inga intervjuer genomfördes under

helger, högtrafiktid (ingen har tid att svara på frågor) eller

mörker (för litet trafik). På varje plats valdes en vägsträcka

uti samarbete med den lokala polisen. Vägsträckan skulle

ha en rimlig mängd trafik, ge goda möjligheter att obser-

vera om bilistema hade bälte på sig och dessutom medge

att bilarna på ett betryggande sätt kunde vinkas in i en

parkeringsficka eller liknande utrymme. Genom dessa

praktiska hänsynstaganden reducerades delpopulationema

ytterligare i och med att sådana bilister som körde helt

andra typer av vägar och gator inte hade möjlighet att

komma med i stickprovet.

Strakturering av andersökningsplatserför intervjuer rörande bilförares motiv för

 

Geografi Typ av trafik

 

Region Ortstonek Tätort

Götaland stor

Ystad centmm

Sthlm city

mindre

Svealand stor

Nonland stor Umeå centmm

   

mindre

Malmö centnim

 

Sollefteå centmm

Landsväg

Utanför Malmö E6

Motorväg

Södertöm E4, Södertälje

Utanför Umeå E4 södeth
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4.3 Intervjun

Vid planeringen av intervjuns omfattning och innehåll var

det nödvändigt att väga, å ena sidan, kunskapsbehovet mot,

å andra sidan, alla tänkbara reaktioner hos intervju-

personerna. Den valda tekniken med vägkantintervjuer

gjorde att omfattningen måste begränsas starkt, så förutom

de primära frågorna om bältesanvändningsmotiv och vissa

bakgrundsdata fanns knappastutrymme för några ytterligare

frågor. Med tanke på att vissa förare kanske inte skulle

kunna fås att stå stilla mer än mycket korta stunder så

utformades intervjun så att den kunde avbrytas för att even-

tuellt fortsättas per telefon vid ett senare tillfälle.

Den viktigaste frågan, varför föraren inte haft bältet på

si g, ställdes därför som första fråga, direkt efter en

inledande introduktion. Denna och de flesta andra frågorna

ställdes som en helt öppen fråga, dvs. förarna fick svara

helt fritt. Intervjuama hade dock i sina formulär ett stort

antal förkodade svarsalternativ, varför de oftast inte

behövde göra några omfattande anteckningar utan enbart

sätta ett kryss i en ruta.

Intervjuerna inleddes alltid med ett förslag att slutföra

intervjun viatelefon vid ett lämpligt tillfälle, men oavsett

hur intervjupersonen ställde sig till detta förslag så ställdes

alltid den första frågan direktpå platsen. Även om intervju-

personen inte var särskilt motiverad att deltaga, så försökte

dock intervjuama att åtminstone få svar på denna första

fråga. Oavsett om fortsättningen skedde på plats, eller

senare via telefon, så var innehållet detsamma. Först några

bakgrundsfrågor, sedan några frågor om bältesanvändning

vid andra tillfällen, därefter två frågor om interlock-

betonade aspekter och slutligen några mera attitydbeto-

nade frågor.

Intervjuerna genomfördes i en neutralt accepterande,

möjligen något positivt ursäktande, stämning. Framför allt

var intervjuarna mycket noga med att aldrig bli morali-

serande eller fördömande, oavsett vilka synpunkter och

åsikter som framfördes. I denna atmosfär ombads intervju-

personerna, efter att de egentliga frågorna besvarats, att ta

ställning till ett antal färdigformulerade argument mot

bälten och bältesanvändning. De 20 argumenten var

utskrivna på ett gult papper som delades ut till intervju-

personerna så att de skulle kunna begrunda argumenten i

lugn och ro. De olika synpunkter som framfördes täckte

de flesta aspekter, alltifrån vardagliga svepskäl, via olika

praktiska synpunkter till rena principfrågor. Bland dessa

argument bads intervjupersonerna att dels välja utdet eller

de som var viktigast för dem personligen, och dels att välja

ut det, eller de, som var principiellt mest viktiga.

Den gula lappen hade skrivits uti minst 20 olika ver-

sioner för att inte alla personer skulle få argumenten i

samma ordning. En av dessa versioner återfinns i bilaga 2.

I bilaga 1 återfinns en kopia av intervjuformuläret, där alla

förkodade svarsalternativ framgår.
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4.4 Genomförande

På de flesta platser valdes en lämplig plats tillsammans

med lokala poliser. Något/några hundratal meter före

intervjuplatsen placerade sig försöksledaren, oftast ensam,

ibland tillsammans med en polis, på ett sådant sätt att sikten

mot passerande bilförares bilbälten var den bästa möjliga.

Från denna observationsplats rapporterades via radiotill

intervjuplatsen vilka bilister som försöksledaren ville ha

stoppade för intervju. Det kan vara värt att notera att för

vissa bilförare och vissa bilmodeller var uppgiften att

avgöra om bältet var påtaget inte självklart enkel. I några

fall stannades således bilister som uppenbarligen haft

bältet på sig, varför det inte heller kan uteslutas att några

bilister inte observerades och stannades fast de inte hade

bältet påtaget. Denna felkälla beträffande urvalens storlek

och sammansättning har dockbedömts vara avunderordnad

betydelse.

Framme vid intervjuplatsen gjorde polisen en rutin-

mäs sig körkorts- och/eller alkoholkontroll, varefter

intervjuama introducerades. Intervjuama var yngre damer

med mycket stor vana och rutin att samtala med okända

människor. Bilistema fick veta att deltagandet var frivilligt,

men att det var viktigt att så många som möjligt deltog i

undersökningen. De tillfrågades också om det skulle passa

bättre att slutföra intervjun per telefon och fick då ge en

lämplig tid och telefonnummer. Innan de åkte fick de ett

exemplar av den gula lappen med argument mot bilbälten.

I de allra flesta fall var bilisterna positiva till att bli

intervjuade. De största problemen uppstod vid ett par till-

fällen då polisen gjorde mer omfattande trafik- och

fordonskontroller, varvid frekvensen som vägrade delta i

undersökningen steg till 20-30%. (Data från dessa till-

fällen har inte bearbetats utan nya intervjuer genomfördes

vid ett senare tillfälle.) Antalet vägrare var för övrigt när-

mast försumbart. Något större bortfall blev det pga. att ett

antal förare inte erkände att de kört utan bälte (trots

försäkran att de inte skulle bötfällas), varför de alltså inte

ens kunde/ville svara på första frågan. Ett annat bortfall

orsakades av att bilisternai en del fall inte var hemma för

att svara i telefon. I ett fåtal fall hade de dessutom givit

felaktiga telefonnummer. Exakta fördelningen av vägkant-

respektivetelefonintervjuer räknades aldrig, men fördel-

ningen torde ha varit ganska nära 50/50. En sammanställ-

ning av antalet genomförda intervjuer återfinns i tabell 2.

Av tabellen kan också utläsas att ca 2% (9) av de obser-

verade bilisterna åkte omkring lagligt utan bälte, varför de

har räknats bort från undersökningspopulationen. Anled-

ningen till att de inte hade bälte var antingen medicinsk

dispens eller att bilen var så gammal att bälten inte fanns

installerade. Dessutom torde det framgå att det redovisade

urvalet av platser och trafiktyper inte helt motsvarar plane-

ringen enligt tabell 1. Det som skiljer är dels att några

landsvägsbetingelser saknas och att en motorvägsbeting-
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Tabell 2 Antal stannade, antal ej deltagande och antal intervjuade bilförare på de

olika undersökningsplatserna samt bältesanvändningsfrekvens vid undersökningstillfället.

  

Plats Trafik\1 Bältes- Stan- Ej popu- TiII- Vägrar Vägrar Ej Netto-

anv % nade lation frågade erkänna deltaga svar interv.

Ystad To 79 56 3 53 - - 1 52

Malmö To 86 47 1 46 2 - - 44

Malmö Mv,E6 96 54 1 53 5 1 1 46

Gränna Mv,E4 99 6 - 6 - 1 - 5

Södertörn Lv, Rv73 95 24 - 24 4 - 1 19

Södertäljel Mv,E4 89 34 - 34 - 2 4 28

Södertälje2 Mv,E4 91 20 - 20 - - 1 19

Stockholm To 72 57 2 55 - 1 5 49

Sollefteå To 72 60 - 60 2 - 3 55

Umeå To 84 53 1 52 - - - 52

Umeå To,kvål| 80 14 - 14 - - - 14

Umeå Mv,E4 92 63 1 62 3 - 7 52

Total: 488 9 479 16 5 23 435

1/ T0=tät0rt, Lv=landsväg, Mv=motorväg

else och ett kvällspass tillkommit. Landsvägsbetingelserna

ströks eftersom det inte bedömdes ekonomiskt rimligt att

genomföra det antal intervjuer som planerats. Istället

höjdes ambitionerna att få bearbetbara antal observationer

från de två (antagna) kontrastfallen tätort - motorväg, Vilket

motiverade undersökningsplatsen Gränna . Denna plats-

benämning motsvarades fysiskt av de motell, rastplatser

och bensinstationer som ligger längs E4an i närheten av

Gränna och som praktiskt taget endast besöks av fjärr-

trafik. Under ca en veckas arbetspass observerades drygt

1000 besökande bilförare på dessa ställen, varav sex

konstaterades inte ha bältet på sig. Detta ger en bältesan-

vändningsfrekvens på 99,4%.
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Det andra märkbara tillskottet till originalplaneringen

är kvällspasset i Umeå. Detta tillkom tack vare ett speciellt

tillmötesgående från polisen och välkomnades som ett

tillfälle att få möjligheter attjämföra dags- och kvällstrafik.

Som framgår av tabellen medförde dock den låga trafik-

intensiteten att antalet intervjuer blev så litet att det inte

är meningsfullt att särredovisa kvällsresultaten.

Undersökningen genomfördes under veckorna 15 - 19,

1996, i ett vårväder som gjorde att några av intervjuformu-

lären hade fått sådana fuktskador att markeringarna endast

kunde utläsas om intervjuaren hade lyckats stansa hål i

papperet.
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5 Resultat

5.1 Stickprovet

Under hela undersökningen iakttogs drygt 5000 förbi-

passerande bilförare (+ 1000 vid Gränna), av vilka knappt

500 inte hade bälte på sig och kanske borde ha ingått i

undersökningen, men där åtminstone 435 besvarade någon

eller några av intervjufrågorna. I redovisningen ges först

en översikt över några bakgrundsdata för det totala stick-

provet, sedan presenteras intervjuresultaten i den ordning

de erhölls i intervjun, därefter några korssorteringar, och

slutligen några analyser som syftade till att närmare

beskriva de förare som var mest negativa till bälten.

Stickprovets sammansättning skiljer sig i flera avse-

enden avsevärt från en grupp medelbilister . I tabell 3

nedan har data för stickprovet sammanställts och jämförs

dessutom med relativt aktuella data från ett representativt

stickprov svenska bilister enligt den sk. SARTRE-under-

sökningen (Dahlstedt, 1994).

Tabell 3

kodade alternativ att kryssa i. Andra, icke förutsedda, svar

skrevs ut i klartext och har kodats i efterhand. Svaren åter-

finns i tabell 4, ordnade efter hur ofta de förekom. Totala

antalet svar överstiger 435, eftersom många av bilisterna

gav flera svar. Särskilt de som skyllde på glömska eller

slarv uppmanades att motivera, eller förklara sig ytter-

ligare. Svarsalternativ som endast förekom en eller två

gånger har inte tagits med i tabellen utan kommenteras i

texten nedan.

För att ge en uppfattning om floran av argument i

Övrigt -kategorin i botten av tabellen kan några exempel

nämnas, såsom Bytt bil , Pratadei mobiltelefon , Ska

ut och jogga , Nästan hemma , För slö/lat , Ska snart

dö , I vägen , Skulle fickparkera etc., etc.

Det allra största flertalet av deframförda argumenten/

förklaringarna verkar inte tyda på något djupt rotat mot-

Vissa bakgrundsdata för det erhållna stickprovet (Interlock), samt jämförelsevära'en

från ett representativt stickprov svenska bilförare (SARTRE). (Mv= aritmetiskt medelvärde, Md=

median)

Variabel Interlock (n= 435) SARTRE (n=1266)

 

Kön (man/kvinna)

Ålder (år)
Körkortsålder (år)

Körsträcka/år (mil)

M= 85%, K=15%

MV = 40,5, Sd= 12

Mv=20, sd=12, Md=19

Mv= 2700, Md= 2000

M= 61%, K= 39%

MV = 43, Sd= 13

Mv=23, Sd= 13, Md= 27

Mv= 1575, Md= 1240

Yrkesförare » 10% »2,5%

Stannad i/för:

Hastighetskontroll Mv= 1,8 (ggr/pers) Ja:31%

Alkoholkontroll Mv= 2,3 (ggr/pers) Ja: 48%

Bälteskontroll Mv= 0,7 (ggr/pers) Ja: 11%

Som torde framgå av tabellen är det endast ålders-

fördelningen som verkar motsvara medelbilistema. Annars

utgörs stickprovet icke-användare av fler män, som har haft

körkort något längre, som kör mer och som förefaller ha

större erfarenhet av både hastighets-, alkohol- och bältes-

kontroller. Som grupp betraktade verkar de vara mer ruti-

nerade än medelbilisten , kanske delvis beroende på den

relativt stora andelen yrkesförare.

5.2 Intervjuöversikt

Den första, och kanske viktigaste, frågan i hela intervjun

ställdes som en helt öppen, direkt fråga om varför bil-

förama inte haft bältet på sig just innan de blev stannade.

För ett tjugotal tänkbara svar hade intervjuarna färdig-
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stånd mot att använda bilbälten. Förutom de 15 som fram-

förde någon form av principiella argument mot bälten, så

kan det möjligen vara de 12 som säger sig känna sig fast-

låsta samt de sex som tror att bältet kan vara farligt, som

kan anses ha så personligen välgrundade motiv för att inte

använda bältet, att de kanske behöver riktigt kraftfulla

påminnelser eller påstötningar för att faktiskt ta på sig

bältet. Eftersom ett par av dessa svar avgetts av samma

personer är det totalt 30 bilförare som alltså verkar vara

den direkta målgruppen för ett riktigt interlocksystem. Av

hela stickprovet utgör dessa personer knappt 7%, och i

relation till alla förbipasserande bilförare som observera-

des under hela undersökningen utgör de 0,6%.
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Tabell 4 Direkta svar på frågan Varför hade Du

inte bilbälte på dig när Du kom körande..

Svarsalternativ Antal % av de

svar svarande

(Bara) kort tur 150 34,5

Slarv 143 32,9

Glömt, glömska 100 23,0

Stressad, brådska 46 10,6

Yrkeskörning, jobb 46 10,6

Ej hunnit ta på 19 4,5

Vana, ovana 19 4,5

Obekvämt att ha på 15 3,4

Princip, principfråga 1 5 3 ,4

Känner sig fastlåst 12 2,8

(Bara) stadskörning 10 2,3

Ur och i (ofta) 8 1,8

Obekvämt att ta på 7 1,6

Bältet är/kan vara farligt 6 1,4

Bältet behövs inte 4 0,9

Behöver räckvidd 4 0,9

Vet ej, Ej svar 4 0,9

Kör(de) långsamt 3 0,7

Undviker att krocka 3 0,7

Kläder 3 0,7

Trött 3 0,7

Brukar alltid ha bälte 3 0,7

Övriga 32
Summa: 654

Många av de andra förklaringarna kan förefalla nästan

banala, men flera av dem torde vara ganska väsentliga för

enskilda förare i enskilda fall, och kan därför vara värda

att beakta även om de inte direkt berör behovet av ett inter-

locksystem. I några fall verkar det t.ex. gälla påverkbara

praktiska aspekter såsom ,,räckvidd , obekvämt - något

som potentiella bilköpareborde påminnas att tänka på innan

de bestämmer sig för en ny bil-, ut och in i bilen - för

dessa bilister kanske den typ av automatpåtagande bälten

som föreslogs som ett alternativ till interlocksystemen i

USA skulle vara värda att prova -, kläder (antingen mycket

ömtåliga eller mycket smutsiga) - om dessa bilister inte

kommer på det själva borde de få ett tips att ha en speciell

trasa i handskfacket, etc. De flesta av de framförda argu-

menten torde dessutom vara värda att bemöta i en informa-

tionskampanj.

Intervjun fortsatte sedan med frågor om hur ofta man i

allmänhet inte använder bilbältet, och vad som särskilt

påverkar användningen positivt och negativt. När det gällde

bältesanvändning i allmänhet var det fem av förarna som

försäkrade att de alltid brukade ha bälte, och ytterligare 43

som sade att det hände mer sällan än fem resor av 100 att

de inte använde bältet. Å andra sidan var det 68 förare som

sade att de aldrig brukade ha bälte, och ytterligare 41 som

sade att de inte hade bälte nio gånger av tio eller ännu mera

ofta. Mellan dessa extremer var svaren relativtjämt för-

delade med en topp just vid 50%, dvs. majoriteten sade sig
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använda bälte vid, i genomsnitt, hälften av sina bilturer.

Uppföljningsfrågan om vad som särskilt bidrar till att

inte använda bältet fick svaret Kort tur av 60% av detill-

frågade, och svaret Stadskörning av drygt 20%. För övrigt

erhölls en hel flora av synpunkter liknande, och delvis

överensstämmande med, de ursprungliga förklaringarna
,9 9,

till varför man inte använt bältet, t.eX. ryggskott , van vid

2:a bilen som inte har bälten , när man provkör . Under

dessa maximalt ogynnsamma betingelser för bältesanvänd-

ning ökade antalet förare som sade att de aldrig, eller prak-

tiskt taget aldrig, använde bältet till 97 (22,3% av alla till-

frågade).

På den omvända frågan Vad som får bilisterna att

använda bältet var Långköming det vanligaste svaret

(63,7%), och därnäst Barn i bilen (13,3%) och Snabb

trafik (11,0%). Faktorer som regn, snö, halka och mörker

nämndes av mellan 3 och 6% av förarna, medan över-

vakning endast nämndes som en anledning till att ta på

bältet av 11 pers (2,5%). Under dessa användningsbefräm-

jande betingelser var det över hälften av förarna som sade

att de alltid tog på sig bältet. Nio av förarna nämnde inte

någon bältesmotiverande betingelse, eller ansåg att sådana

betingelser endast gällde andra, ty dessa nio sade sig aldrig

använda bälte ens under dessa betingelser.

Därnäst ställdes ett par frågor med mera konkret

anknytning till tänkbara interlockfunktioner. Först frågades

vad förarna skulle göraom de fick låna/hyra en bil med en

kraftfull summer som bältespåminnelse, och därefter om

de kunde tänka sig att köpa en bil som var utrustad så att

det endast gick att köra på 1 :an och backväxeln om inte

bältet var påtaget. Beträffande en bil med bältessummer

sade 82,5% att de skulle ta på bältet. Drygt 12% (första

och andra svar) sade att de skulle försöka lura summer-

bältessystemet på något sätt, men endast sju av förarna

(1,6%) sade att de skulle ta en annan bil. 15 pers uttryckte

dessutom spontant i olika termer att de skulle känna sig

irriterade, upprörda eller på annat sätt störda. När det gällde

att köpa en egen bil med interlockspärr i växellådan var det

70,8% av de svarande som sade att de skulle köpa bilen.

Ytterligare ca 5% kunde tänka sig att köpa bilen men

koppla bort växelspärren, medan 90 pers (20,7%) skulle

välja en annan bil.

De attitydbetonade frågorna om frivillig bältesanvänd-

ning, högre försäkring för icke-användare och att själv

bestämma vilka risker man vill utsätta sig för, hade tagits

med i intervjun främst för att kunna illustrera eller

kontrastera bältesattitydema hos olika delgrupper inom det

totala stickprovet. Att redovisa t.ex. totalmedelvärden är

därför inte särskilt meningsfullt om man inte har mot-

svarande data för en grupp bältesanvändare eller någon

annan typ av referensgrupp. Svaren på dessa frågor är

emellertid intressanta på ett annat sätt, eftersom fördel-

ningarna av instämmanden tyder på starkt polariserade

åsikter.
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Fördelning av instämmanden till frågor

om högre försäkring för icke-bältesanväna'are (FÖRS),

att själv bestämma vilka risker man vill utsätta sig för

i trafiken (RISK) och om bältesanvändning skall vara

frivillig (FRIV). 1= Instämmer helt, 5=instämmer inte

alls. (N=435)

Figur 1

Som framgår av figur 1 har åsikterna koncentrerats till

extrembedömningarna, Vilket kan betecknas som ganska

anmärkningsvärt. Det normala svarsmönstret för denna typ

av frågor är annars att de flesta svaren tenderar att samlas

kring mitten, eller möjligen vid den ena eller andra

extremen om frågorna är särskilt lätta eller svåra (att

instämma i). Varför just de tillfrågade bilisterna skulle ha

så inom gruppen motstridiga åsikter har dock bedömts

Tabell 5

 

ligga utanför den aktuella frågeställningen. Det kan ändå

vara Värt att hai åtanke att mångai den studerade gruppen

förefaller ha lätt att ta till kategoriska bedömningar, samt

att eventuella medelvärden eller andra sammanfattnings-

mått ger ett ganska dåligt uttryck för ett sant medelvärde

utan snarare återspeglar hur många svar som finns i den ena

eller andra extremkategorin. Det kan också vara värt att

nämna de korrelationer som beräknades mellan de tre

frågorna tyder på att de knappast återspeglade någon

endimensionell attityd till bilbälten. Endast mellan

Frivillig och Risk är korrelationen någorlunda märkbar

och positiv (r = 0,56). Mellan Försäkring och Frivillig

respektive mellan Risk och Försäkring är korrela-

tionema relativt svaga samt negativa (r = -0,23 respektive

r = -0,20).

Inför avslutningen av intervjun hade förarna fått ett ex

av den gula lappen (Se bilaga 2), vilken innehöll 20

argument mot bilbälten. Argumenten hade valts ut för att

ge en så stor variation som möjligt, alltifrån vardagliga

praktiska aspekter till mer principiellt djuplodande. De

tillfrågade ombads först att välja ut de tre argument som

de ansåg Viktigast i ett större, samhälleli gt perspektiv

(orden princip eller principiellt nämndes inte), och

därefter de tre argument som de tyckte var personligen

Viktigast för dem själva. Resultaten sammanfattas i tabell 5.

Argument som valts utför att vara antingen generellt eller personligt viktiga

för att inte använda bilbälte av 435 bilförare som inte hade bältet pätaget.

 

Förkortat Generella argument Personliga argument

innehåll Antal svar % Antal svar %

A-Nä barn i barnstol 12 2,8 11 2,5

B-Billiga böter 3 0,7 4 0,9

C-Bältet kan vara farligt 36 8,3 41 9,4

D-Känna sig fastläst 18 4,1 43 9,9

E-Körförsiktigt, behövs ej 8 1,8 8 1,8

F-Lätt att glömma 30 6,9 65 14,9

G-Liten risk att krocka 1 0,2 1 0,2

H-Bälte onödigt om airbag 11 2,5 11 2,5

l- Kör långsamt - ingen nytta 7 1,6 12 2,8

J-Ömtåliga kläder 4 0,9 4 0,9

K-Myndigheter ska ej lägga sig i 29 6,7 23 5,3

L-Svårt nä handskfacket 1 0,2 5 1,1

M.Obekvämt 22 5,1 45 10,3

N-Svärt, om ont och krämpor 35 8,0 28 6,5

O-Själv bestämma risker 28 6,4 33 7,6

P-Självmord tillåtet 4 0,9 2 0,5

Q-Stor, tung, säker bil 6 1,4 7 1,6

R-Trafiksäkerheten redan bra 3 0,7 1 0,2

S-Bältet är i vägen ' 14 3,2 21 4,8

T-lnte krockat på länge 3 0,7 4 0,9

Summa: 275 369

Antal svarande som valt

ett eller flera argument 138 31,7 180 41,4

Antal Nej ! Det finns egent-

ligen inga argument 238 54,7 202 46,4

Antal Vet ej 59 13,6 53 12,2
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Av Vet ej -svaren utgörs ett 50-tal av sådana som vid

telefonintervju hade gula lappen liggande kvari bilen, trots

att de ombetts att stoppa den i fickan. Antalet faktiska vet

ej var annars närmast försumbart, ty nästan alla av de till-

frågade hade en åsikt. Den mest positiva trafiksäkerhets-

åsikten återfinns i tabellens näst sista rad. Där återfinns alla

de bälteslösa bilförare som trots sammanhanget, och trots

frågans mycket ledande formulering, ändå konstaterade att

Nej, det finns egentligen inget hållbart argument för att

inte ha bälte . Denna grundinställning kan också vara för-

klaringen till att bara 41% kunde hitta några argument som

var personligt relevanta för dem, och att endast knappt 32%

kunde hitta några, som de ansåg, generellt viktiga argu-

ment.

När det gäller de faktiskt rapporterade argumenten så

är det intressant att konstatera att de svarande bilförama i

flera fall gjort ganska klara avgränsningar mellan vad som

är personligt viktigt respektive generellt viktigt . Detta

framgår t.ex. för argumenten D, F ochM där ungefär dub-

belt så många ansett dem vara personligt viktiga, och

omvänt för K och N där fler ansett argumenten generellt

än personligt väsentliga. Samtidigt kan också konstateras

att för några andra argument har ingen diskriminering alls

gjorts mellan de privata och generella aspekterna, t.ex. för

argumentet J vilket fyrapersoner ansett både generellt och

personligt viktigt.

Men även om svarsfrekvensema varierar något så är det

i stort sett samma argument som sagts vara både generellt

och personligt viktiga. Bland de vanligaste alternativen

förekommer argument av olika karaktär, varför det är svårt

att ange vilka aspekter som icke-användare i allmänhet

anser mest väsentliga för att inte ta på bältet. De sju vanli-

gaste återges nedan i sin helhet, varefter det överlåtes åt

läsaren att själv avgöra den eventuella relevansen för inter-

lockfrågan:

0 C: Bältet kan vara farligt, t.ex. om man åkeri vattnet

(2:77)

0 D: Bältet gör att man känner sig fastlåst (2:61)

0 F: Det är så lätt att glömma (2:95)

0 K: Myndigheterna ska inte lägga sig i så länge jag inte

skadar någon annan (2:52)

0 M: Bältet är obekvämt (2:67)

0 N: Om man har ont i ryggen eller nacken är bältet svårt

att ta på (2:63)

0 O: Jag vill själv bestämma vilka riskerjag tar i trafiken

(2:6 1 )

5.3 Några gruppindelningar

Män - kvinnor. För att undersöka den eventuella varia-

tionen i åsikter och argument mellan olika delgrupper inom

stickprovet gjordes några olika uppdelningar av materialet.

Den första jämförelsen gällde män mot kvinnor, vilka

utgjorde 85 respektive 15% av stickprovet. När det gäller

de spontana förklaringarna till varför man inte haft bälte
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när manblev stannad är de vanligaste Glömska , Kort tur

och Slarv , ungefär lika vanligt förekommande hos förare

av båda könen, medan Stress / Bråttom nämns nästan

dubbelt så ofta avkvinnor som av män. För de något mindre

banala förklaringarna Farligt , Fastlåst och Princip-

fråga gäller att det inte särskilt frekventa alternativet

Farligt nämns förhållandevis något mera ofta bland

kvinnor, vilka dock inte alls nämner Fastlåst eller

Princip .

Den självrapporterade bältesanvändningen skiljer sig

också. Under sådana trafikförhållanden, som där de blev

observerade och intervjuade, sade 9,5% av kvinnorna,

jämfört med 24,0% av männen, att de oftast inte har bälte

(95 gånger av 100, eller oftare). Och vid kömingar som är

allra minst influerande eller motiverande för att använda

bälte var det 14,3% av dekvinnliga förarna, mot 28% av

de manliga, som sade sig inte använda bältet 95 eller fler

gånger av100 sådana bilturer.

Attitydfrågoma visade inte några entydiga skillnader

mellan män och kvinnor - kanske delvis beroende på de

speciella svarsfördelningarna som kommenterats ovan - ,

men frågan om vad man skulle göra omman drabbas av en

kraftfull bältessummer gav några intressanta resultat. 95%

av kvinnorna och 80% av männen skulle ta på sig bältet och

köra bilen och därvid skulle ingen av kvinnorna hetsa upp

sig. 15 av männen (4%) kommenterade dock spontant att

de skulle bli förbannade (eller något liknande uttryck).

Motorväg - stadsmiljö. Liknande jämförelser gjordes

mellan dem som stannats vid avfarten från en motorväg

(150) och i stadstrafik (252). En liten grupp övriga (33

pers) från landsvägs- respektive kvällspasset sorterades

undan eftersom det bedömdes alltför osäkert att inkludera

dem i någon av de större grupperna, och övriga-gruppen i

sig själv var för liten för några meningsfulla bearbetningar.

Några av de vanligaste, tillsammans med de tre förmodat

viktigaste, förklaringarna till varför man inte hade bälte då

man stannades i stadstrafik respektive efter motorvägs-

körning har sammanställts i tabell 6, vilka kan jämföras

med totalresultaten i tabell 4 ovan.

Som framgår av procentsatserna varierar populariteten

hos vissa av förklaringarna mellan trañksituationema, medan

andra ärmera stabila. Att Kort tur skulle vara den vanligaste

förklaringen i tätort förefaller inte särskilt överraskande,

men att 22% av dem som inte använt bältet på motorväg

skyllde detta på Bara en kort tur kan förefalla mera anmärk-

ningsvärt. Och varför eget slarv nämns som förklaring endast

hälften så ofta i stadstrafikjämfört med motorväg kanskejust

beror på att i stadstrafiken finns ofta motivet kort tur nära

till hands, sådet oanvända bältet behöver inte skyllas på rent

slarv - åtminstone inte så ofta. När det gäller de,kanske,

tyngre förklaringamai slutet av tabellen är de absoluta talen

så små att slutsatser bör undvikas. Möjligen kan övervikten

av princip -argument i stadstrafik förtjäna att påpekas.
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Tabell 6 Några förklaringar till att bilbältet inte

användes vid avfart från motorväg respektive i stads-

trafik.

 

Förkortad Stadstrafik (n=252) Motorväg (n=150)

förklaring Antal svar % Antal svar %

Kort tur 102 40,5 33 22,0

Slarv 65 25,8 72 48,0

Glömska 58 23,0 37 24,7
Stressad 25 9,9 18 12,0

Princip 1 1 4,4 2 1,3
Fastlåst 5 2,0 4 2,6
Farligt 1 0,4 4 2,6

Den självrapporterade bältesanvändnin gen, eller egent-

ligen icke-användningen, var väldigt likartad för de två

trafikmiljöerna. Andelen som inte använder bälte vid de

flesta bilturer (95 eller fler av 100), var ca 20% vid de

trafikbetingelser som där de intervjuades, ca 25% under

sådana förhållanden som är minst gynnsamma och 2-3%

vid mest gynnsamma bältesbetingelser. Likaså var atti-

tyderna till frivillig bältesanvändning, speciella försäk-

ringspremier och att själv bestämma risker nästan helt

överensstämmande mellan förarna i de två miljöerna. Inte

heller när det gäller inställningen till bilar med bältes-

summer eller växellådsspärr skiljer sig de båda grupperna

åt. Det ligger därför nära till hands att misstänka att de två

delgrupperna är stickprov från samma bakgrundspopula-

tion av icke-användare, och att det mest var slumpen som

avgjorde var de blev stannadeoch intervjuade.

Regionala skillnader. En ytterligare indelning gjordes för

att illustrera de eventuella lokala eller regionala skill-

naderna i åsikter eller kommentarer till bälten. Därvid

indelades materialet i tre grupperberoende på var intervju-

erna genomförts; en grupp Norr innehållande intervju-

erna från Umeå och Sollefteå, en grupp Mellan inne-

hållande intervjuerna från Stockholmstrakten samt Gränna,

och en tredje grupp, Syd som innehöll intervjuerna från

Ystad och Malmö. I tabell 7 har några av de spontana

Tabell 7

förklaringama till att inte bältet användes, sammanställts

för dessa tre grupper.

Kanske inte helt oväntat så är bortförklaringen bara en

kort tur mycket vanligt förekommande i norrlands-

intervjuerna, där man istället inte är särskilt benägen att

skylla på eget slarv. Den senare förklaringen är i stället

desto vanligare i Stockholmstrakten och i Skåne. Även när

det gäller att skylla på egen glömska, eller stress och

brådska, föreligger vissa skillnader mellan de olika lands-

ändarna, men alla dessa skillnader torde inte återspegla

några väsentliga olikheter i ett mera grundmurat motstånd

mot att använda bilbälte. Några eventuella sådana effekter

borde snarast återspeglas i sådana svar som innehöll

principiella aspekter, som handlade om att känna sig fast-

låst, eller som gick ut på att bältet kunde vara farligt. Sådana

svar återfinns i tabellens tre understa rader, och som synes

så är de absoluta talen så små att det är meningslöst att spe-

kulera i om skåningar är mest principfasta eller har större

klaustrofobitendenser, eller om stockholmsbilister är sär-

skilt utsatta för historier om livsfarliga bilbälten.

Andra analyser som gjordes på det regionalt indelade

materialet visade att andelen regelbundna icke-användare

(= sj älvrapporterad användning < 5 av 100) var något

mindre (19%) i södra än i mellan och norra Sverige (23%),

men att andelen, som skulle försöka manipulera bältet eller

summem i frågan om att låna en bil, var störst i Norrland

(16%) jämfört med de andra regionerna (9,0 respektive

9,2%). På frågan om att köpa bil med interlocksystem

fanns det inga egentliga skillnader mellan de tre gruppe-

ringarna. Inte heller på de tre attitydfrågoma erhölls några

skillnader mellan medelvärden, som skulle kunna tolkas

som att någon genomsnittlig grundinställning skiljer sig

mellan landsändarna. På frågan om bältesanvändning skulle

vara frivillig erhölls dock en särskilt oregelbunden svars-

fördelning i norrlandsintervjuerna; 86% av svaren var

samlade i de mest positiva, respektive negativa alterna-

tiven (Jämför figur 1). Huruvida detta kan tolkas, som att

norrländska attityder i denna fråga är särskilt starkt polari-

serade, ligger dock utanför den aktuella undersökningen.

Några spontana förklaringar till att bilbältet inte användes, erhållna från

förare i norra, mellersta och södra Sverige.

 

Förkortad Norr (n=173) Mellan (n=120) Södra (n=142)

förklaring Antal svar % Antal svar % Antal svar %

Kort tur 79 45,7 27 22,5 49 34,5
Slarv 35 20,2 50 41,7 59 41,5

Glömska 50 28,9 17 14,2 34 23,9
Stressad 14 8,1 13 10,8 19 13,4

Princip 5 2,9 3 2,5 7 4,9

Fastlåst 2 1,2 4 3,3 5 3,5
Farligt 0 0 4 3,3 1 0,7
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Ortsstorlek. I de hittills redovisade grupperingama är det

ju hela tiden samma material som återkommer, men redo-

visat med olika infallsvinklar. Ett ytterligare försök

gjordes att formulera ett par kontrasterande grupper, som

dock bara utgör en del (47%) av hela materialet. Detta

åstadkoms i en gruppering efter ortsstorlek, där endast

tätortsdata från Ystad och Sollefteå respektive Umeå och

Malmö bearbetades. En sammanställning av de spontant

rapporterade motiven för att inte haft bältet på redovisas i

tabell 8 för dessa båda grupper.

Som torde framgå av procenttalen i tabellen så verkar

inte den konstruerade skillnaden i ortsstorlek, där intervju-

erna genomfördes, ha medfört några större skillnader i

bilistemas val av bortförklan'ngar. Inte heller i något annat

avseende, därjämförelser enligt ovan har gjorts, så erhölls

några skillnader mellan grupperna större respektive

mindre ort. Andelen regelbundna icke-användare var lika

(221%), de genomsnittliga attityderna var likartade och

utan några särskilt extrema svarsfördelningar, andelen som

skulle ta på bälte utan att fuska omen summer började tjuta

var nästan lika (z80%), och andelen som skulle köpa en

viss ny bil även om den var utrustad med ett interlock-

system var också väldigt lika (72,0 respektive 71,9%).

Tabell 8 Några förklaringar till att bilbältet inte

användes i mindre (Ystad och Sollefteå) respektive större

(Malmö och Umeå) städer.

 

Förkortad Mindre (n=107) Större (n=96)

förklaring Antal svar % Antal svar %

Kort tur 52 48,6 44 45,8

Slarv 27 25,2 17 17,7

Glömska 31 28,9 24 25,0

Stressad 8 7,5 11 11,5

Princip 5 4,7 5 5,2

Fastlåst 2 1,9 2 2,1

Farligt 0 0 0 0

Som ett sammanfattande omdöme om de redovisade

gruppj ämförelsema verkar det kunna konstateras att vissa

skillnader i svarsmönster föreligger mellan olika grupp-

indelningar, men att inga av dessa skillnader torde vara

särskilt betydelsefulla för någon mera grundläggande över-

tygelse beträffande bältesanvändning. Att hitta, eller identi-

fiera, de särskilt motståndskraftiga bältesmotståndarna
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med hjälp av relativt enkla och grova grupperingar var

således inte någon framgångsrik metod. Därför gjordes ett

annat försök att hitta de mest rabiata icke-användarna.

5.4 Identifiering av icke-användare

Som ett uppenbart första alternativ valdes att närmare

analysera svaren för dem som spontant på första frågan

angett ett principiellt motiv för att inte ha bältet på sig (15

bilister). Det visade sig då att deras principer kanske inte

var så djupt rotade; Endast 12 av de15 sade sig vara regel-

bundna icke-användare (enligt tidigare definition, dvs. ej

bälte 95 gånger av 100), och endast fyra var så konsekventa

icke-användare att de inte brukade använda bälte ens under

sådana betingelser då de sj älva ansett bälten vara befogade.

Vidare skulle åtta av de 15 ta på sig bältet och köra enligt

frågan om summern, och åtminstone sex av dem skulle

kunna tänka sig att köpa en bil med en interlockfunktion i

växellådan. Av de 15 förmodat principfasta icke-använ-

darna var det således endast 7-9 bilister som var konsekvent

principfasta i sina fortsatta svar.

Som ett annat alternativ sorterades de bilister ut som

sagt att de inte använde bälte ens under de förhållanden de

sj älva angett som motiverande för bältesanvändning, vilket

gav en liten grupp på nio förare. Dessa verkar enligt sina

egna rapporter praktiskt taget aldrig använda bälte, endast

tre skulle ta på sig bältet i en bil med summer, en enda

skulle köpa en interlockutrustad bil och samtliga vill ha

mera frivillighet och eget omdöme i stället för att myndig-

heterna lägger sig i. Som exempel på renodlade icke-

användare torde dessa förare vara den mest specifika mål-

grupp för interlockinsatser som kan isoleras/identifieras

i det föreliggande materialet. Åtta av nio är män, i åldrar

mellan 20 och 65 år (medel: 42,9) och med förhållandevis

stor körvana (medel=3000 mil/år). Tre påträffades vid

motorvägar och sex i tätortstrafik. Geografiskt återfanns

tvåi Sollefteå, fyrai Stockholmstrakten, två i Malmö och

en på motorvägen utanför Gränna.

Några andra urval provades också, t.ex. de som kunde

tänka sig att köpa en ny interlockbil men som skulle koppla

bort interlockfunktionen, och olika grupper som angett

olika typer av argument mot bälten som principiellt eller

personligt väsentliga. Men inte i något fall bildade de

sålunda utvalda en grupp som var lika homogent, och

konsekvent, negativ till att använda bilbälten. Det verkar

således som om den allra mest negativa kärnan av icke-

användare utgörs av en grupp på knappt tio bilförare av de

435 som intervjuades.
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6 Några avslutande kommentarer

Den allra viktigaste kommentaren till undersökningen och

dess resultat gäller urvalet av intervjuade bilister och de

begränsningar som måste has i åtanke. Det är ganska

uppenbart att många förarkategorier representeras mycket

dåligt av det erhållna stickprovet. Som några exempel kan

nämnas sådana som kör i värsta morgonruschen, de som

kör alla landsvägar som är mindre än motorväg och de som

kör under kvällar och nätter, och åtskilliga andra som inte

körpå sådana platser och på sådana tider att det är menings-

fullt att genomföra en intervjuundersökning. Med utgångs-

punkt från de redovisade resultaten från olika delgrupper

är det dock möjligt att spekulera kring hur resultaten kunde

påverkats av att helt andra förare hade intervjuats.

De största skillnaderna mellan olika undergrupper av

det totala stickprovet erhölls ju för de sk. banala bort-

förklaringarna, medan antalet (och andelen) mera väsent-

liga argument i de flesta fall var för litet för att kommen-

tera. Om en helt annan förarkategori hade kunnat intervjuas

är det möjligt att en annan fördelning och flora av banala

argument hade erhållits. Men även om bältesanvändningen

kan variera, så är detta inte nödvändigtvis ett tecken på att

argumenten varierar, eftersom det åtminstone inte i det

föreliggande materialet finns några uppenbara samband

mellan användningsfrekvens och argument eller åsikter.

Om andra uppsättningar av banala argument hade kunnat

konstateras, torde ändå detta vara av underordnad betydelse

i interlocksammanhang eftersom förare som endast redo-

visar sådana motiv sannolikt endast behöver ganska milda

påminnelser för att övertygas om lämpligheten att ta på

bältet.

När det gäller de subjektivt mera betydelsefulla argu-

menten är det givetvis också möjligt att det skulle gå att

hitta någon grupp förare som redovisar sådana argument i

större utsträckning än i någon av de nu studerade delgrup-

perna. Sannolikheten att hitta en sådan förarpopulation

måste dock bedömas som relativt liten, eftersom andelen

tunga argument (dvs. princip, fastlåst och farligt) har

legat mellan 6 och 9% i alla delgrupper som studerats utom

en (totalt för hela materialet: 7,4%, tabell 4). Effekterna

av den uppenbara icke-representativiteten i materialet

torde därför kunna bedömas som märkbara, men knappast

av en sådan storleksordning att de kan anses kritiska för

undersökningens resultat.

En annan kvalitetsaspekt som bör beröras gäller inter-

vjukvaliteten, dvs. sådana faktorer som förarnas upprik-

tighetoch intervjuarnas förmåga att tolka och koda de svar

som de fick. Eftersom intervjun hade begränsats till ett

absolut minimum fanns det inte utrymme för några upp-

följningsfrågor för att kontrollera bilförarnas konsekvens

eller eventuella benägenhet att t.ex. överdriva i någon
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riktning utan kvalitetsbedömningar får göras utifrån andra

data.

En sådan utgångspunkt kan vara de erhållna svaren på

frågorna om olika typer av poliskontroller som förarna

varit utsatta för. Vissa av dessa svar är nämligen av en upp-

seendeväckande storleksordning. Det var nämligen åtta

förare som sade att de stannats i tio eller fler bältes-

kontroller, 17 som stannats i tio eller fler hastighets-

kontroller och 29 som stannats i tio eller fler alkohol-

kontroller. Även med tanke på att många förare hade kört

både länge och mycket så förefaller dessa värden osanno-

likt höga. Det kan dessutom påpekas att sex av deåtta, och

12 av de 17 ingick bland de 29 som stannats i många alko-

holkontroller. Det finns alltså ett visst samband i svaren

på dessa frågor, vilket antingen kan bero på att förarna haft

en viss benägenhet att överdriva, eller att de faktiskt varit

intensivövervakade avpolisen. Det kan heller inte uteslutas

att förarna ibland svarat mera bildli gt än bokstavligt, dvs.

att svaret 100 gånger snarare var avsett att tolkas som

alldeles för ofta och inte som Exakt 100,0 . Hur dessa

siffror ska tolkas kan inte avgöras, men det bör beaktas att

det i materialet kan finnas ett 10-tal, eller kanske ett 20-

tal, förare med en benägenhet för vissa överdrifter. Det bör

kanske också påpekas i sammanhanget att ingen av de nio

förarna som utpekats som notoriska icke-användare i

avsnittet Identifiering av icke-användare rapporterade

mer än fyra poliskontroller.

För övrigt kan konstateras att intervjusituationen ute på

vägen hade nackdelen att inte vara särskilt ostörd, men att

den gav en spontanitet i svaren i de allra flesta fall, så fort

förarna fått klart för sig att de inte riskerade några bältes-

böter. Telefonuppföljningarna gav å andra sidan helt andra

möjligheter till mera normala samtal, oftast i den positiva

anda som skapats av den uteblivna böteslappen.Nackdelen

var dels att intervjuarna ibland fick ett intryck av mera

konstruerade svar, och dels att många hade glömt den gula

lappen kvar i bilen, vilket gav ett onödigt bortfall. Med

tanke på den nämnda spontaniteten kan det vara lämpligt

att förtydliga att nyckelfrågan Varför hade du inte bältet

på dig nu, när du kom här och blev stannad alltid ställdes

ute vid vägkanten.

Avslutningsvis kan också ett par forskningsaspekter

vara värda att pekas ut inför eventuella fortsatta projekt om

och kring icke-bältesanvändare; En fråga som dök upp

naturligt under genomförandet av intervjuerna, och som

blivit ännu mer väsentlig när man tittar på frekvensen av

olika förklaringar, gäller vad som egentligen är en kort

biltur . I många fall var det uppenbart att den tillfrågade

bilföraren hade kört mer än 4-5 mil, oftast på motorväg,

men ändå svarade man utan att skämmas att det varju bara

VTIRAPPORT 417



en kort tur . Det skulle vara både teoretiskt intressant och

praktiskt mycket värdefullt att få veta vad som är de

subjektiva kriterierna för en kort tur (dvs. ej bälte)

respektive en lång resa (dvs. på med bältet l).

En annan fråga som kan förtjäna att studeras litet nog-

grannare gäller den extremt bimodala svarsfördelningen på

de mera attitydmätningsbetonade frågorna. Fördelningen,

som redan presenterats i figur 1 ovan, strider så diametralt
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mot de konventionella svarsmönstren på attitydfrågor, där

man oftast får en alldeles onödig anhopning av Nj a-sägare

och Vet ej -tyckare i den mellersta svarskategorin. I brist

på andra förklaringar så kan man hypotetiskt tänka sig att

det erhållna utfallet beror på att bältesfrågan är så självklar

för de allra flesta bilister att det inte finns utrymme för

någon tvekan - antingen instämmer man helt och hållet

eller också låter man bli!
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BILAGA 1, SID 1 (2)

Intervjuformulär - Interlock

Plats: Nr:

Bil: . . . . . . . . . . . . . .Nr . . . . . . . . . . Årsmodell . . . . . . . .M - K Ålder . . . . . . .

Introduktion: Hej ! Jag heter-... Vi håller på Vi vill ställa några frågor... 5 min. ! . Kan jag ringa ..

Tel............................................ .. Tid ............................Namn ..................................... ..

.. Men innan Du åker, villjag ställa åtminstone en fråga. Vi står här tillsammans med polisen för att vi ville träffa sådana

som inte har bilbältet på sig, och den frågajag vill ställa gäller Varför hade Du inte bältet på dig då dukom körande . . . ?

 

E] Glömt ( Följ upp ! ) |:| Stressad, bråttom [3 Bara kort tur |___| Billigt! |:| Körde långsamt

E| Rent slarv ( Följ upp I ) E] Körde försiktigt E| Behövs inte I] Fångad/låst E| Bältet farligt

E] Obekvämt att hapå E] Obekvämt att ta_ på B Onödigt |:| Liten risk [3 Har luftkudde

|'_'| Undviker att krocka |:| Bra bromsar |:| Räckvidd E] Barnstol DAV princip

|___| Bälteslagen felaktig |:| Yrkeskörning

|:| . . . . . . . . . . . . . . .
Dela ut gula lappen Titta på den här och ha den till hands ! Tack ! Vi hörs !

Hej igen . . . .

Får jag först fråga .. Hur länge körkort . . . . . . . .år Körsträcka/år . . . . . . . . . . mil

Stannad förr: Hastighetskontroll N .... .. Alkoholkontroll N ..... .. Bälteskontroll N..

Fortsättning på intervjun Om Du tänker på sådana bilturer som då på/Vid . . . :

Av 100 sådana bilturer som då på... , sammanlagt under kanske en månad; Hur ofta händer det att Du inte har bältet på dig ?

|:| . . . . . . . . . ..

Finns det någon eller några faktorer som påverkar hur mycket Du använder bältet ?

Är det t ex något som får dig att glömma/ låta bli bältet särskilt ofta ?

- : |___| Brådska [3 Kort tur |:| Lågtrafik E] Om långsamt, försiktigt :1 Andra inte tar på sig

E] Stor bil |'_'| Säker bil |:| Dåliga bälten E] Stadskörning E] Yrkeskörning

0 0 I 0 0 o 0 0 0 o 0 o O i 0 0 o o o n 0 I

Finns det också tillfällen eller situationer då Du är mera noga med att ta på bältet, t ex :

+ : E| Passagerare E] Barn [1 Regn |'_'| Snö |:| Halka [_j Mörker E] Tät trafik E] Snabb trafik

E] Familjen E| Långkörning |'_'_| Övervakning E] Hårdkörning |'_'| Fortköming

OmDu då tänker dig ett 100-tal bilturer (enligt + + ), Hur ofta händer det då, att

Du ing har bältet på dig?

|:| . . . . . . . . .
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BILAGA 1, SID 2 (2 )

(Risk för upprepning .7)

och om Du tänker dig 100 bilturer ( enligt - - ), Hur ofta händer det då, att du mi använder bältet ?

|:| . . . . . . . . . . . . . .

Om Du skulle låna eller hyra en bil, och det visar sig att den har en ganska irriterande summer för att påminnaom bilbältet,,

som inte stängs av förrän man spänner fast bältet Vad gör du då ?

|:| Tar på bältet E] Bältet bakom ryggen E]Lurar systemet på annat sätt |:| Försöker stänga av summern

D Höjer radiovolymen |:| Byter bil [1 Blir förbannad

E] Vet ej

Om du skulle fundera på att köpa ny bil, och det visar sig att bilens elektronik är kopplad så att man bara kan köra på lan

och backväxeln om man inte har bältet på sig; Vad skulle du göra?

|'_'| Köpa bilen ändå [1 Köpa och fixa själv U Köpa och låta verkstad fixa* E] Låta försäljaren fixa och sedan köpa*

E| Köpa annan bil

*/ Max kostnad ? : . . . . . . . . |'_'| Vet ej

Nu kommer jag att läsa upp några påståenden, och så villjag att Du talar om ifall Du håller med, helt eller delvis.

l. - Det borde vara frivilligt att använda bilbältet

E] Instämmer helt E] Instämmer nästan E] Instämmer delvis |:| Instämmer knappast [3 Inte alls

2. - De som inte använder bilbälte borde betala extra hög försäkring

|:| Instämmer helt |:| Instämmer nästan E] Instämmer delvis E] Instämmer knappast ü Inte alls

3. - Varje bilförare borde själv få avgöra vilka risker han vill utsätta sig själv för i trafiken

El Instämmer helt E| Instämmer nästan [3 Instämmer delvis E| Instämmer knappast [3 Inte alls

Nu, innan vi slutar, vill jag att du tar fram det gula papperet du fick ( när vi träffades då på/vid. . . .)

Vilka, av alla argumenten på listan, tycker du är viktigast- som man kanske tycker att en polis eller domstol borde kunna

ta hänsyn till, eller som politikerna skulle tänkt på när vi fick bälteslagen. Läs upp det viktigaste först, det näst viktigaste

sedan, osv

(Minst tre / ) |:| NEJ |:| Vet ej

Och vilka av argumenten känns viktigast för dig personligen ?

(Minst tre ! ) [j NEJ [3 Vet ej

Tack för hjälpen !
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BILAGA 2 , SID 1 (1)

Argument om bilbälten ( Gula lappen )

Bältet är i vägen (5)

Bältet gör att man känner sig fastlåst (d)

Bältet behövs inte om man kör försiktigt (e)

Om man har ont i ryggen eller nacken är bältetsvårt att ta på (n)

Böterna är så billiga (b)

Myndigheterna skall inte lägga sig i (k)

Svårt att nå saker i handskfacket (l)

Bältet kan vara farligt, tex om man åker i vattnet (c)

Trafiksäkerheten är så bra att säkerhetsutrustning som bältet egentligen inte behövs (r)

Jag har inte krockat på så många år, såjag tror inte jag behöver bältet idag heller (t)

Bältet är obekvämt (m)

Risken att krocka är så liten att bältet är onödigt (g)

Jag vill själv bestämma vilka risker jag tar i trafiken (0)

Om man har en stor, tung, säker bil så behövs inte bältet (q)

Om man kör långsamt gör bältet ingen nytta (i)

Har man luftkudde (airbag) är bältet överflödigt (11)

Har man småbarn i en barnstol, så måste man kunna nå barnet (a)

Det är så lätt att glömma (f)

Om vi inte får tag påDig på telefon, så är vi tacksamma om Du försöker kontakta oss. Antingen på 013- 20 40 00 eller på

010-291 48 77. Vi ringer tillbaka. ?let/en acá Saddam
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Några amerikanska erfarenheter och åsikter om det interlocksyst
som provades i USA 1973-74

Väg- och transport-
'forskningsinstitutet

BETEENDEVETENSKAP

Sven Dahlstedt 1996-01- 14-03-15

Några amerikanska erfarenheter och åsikter om

det interlocksystem som provades i USA 1973-74

Sammanfattning

Jag har försökt intervjua ett antal amerikanska trafiksäkerhetsforskare och -tjänstemän som har varit i branschen så länge

att de på ett eller annat sätt borde ha erfarenheter från 1973-74. Många hade endast ganska vaga minnen, Vilket verkar litet

anmärkningsvärt om interlockfiaskot verkligen var en så stor affär som det förefaller på avstånd. Många kontaktade

personer som inte hade, eller som sade sig inte ha, något väsentligt att berätta finns inte ens medtagna i redovisningen

nedan. Flera av dem bidrog dock genom att föreslå andra personer. En sådan kontakt, som slutligen gav en ganska

uttömmande redogörelse var Mike Finklestein, vars berättelse återfinns sammanfattad i slutet av denna skrivelse, och

som bedömdes som så klargörande att inga fler kontakter bedömdes nödvändiga.

Mycket kortfattat torde det amerikanska interlockexperimentet kunna beskrivas ungefär så här: Infördes mer eller

mindre genom en politisk kupp för att bilbranschen inte ville ha luftkuddar (eller ville ha mer tid för att utveckla). Därför

blev systemkraven inte särskilt genomtänkta, och konstruktionerna inte särskilt väl utprovade. Uppenbara

hanterbarhetsbrister och dålig teknisk tillförlitlighet gjorde många bilförare irriterade, hindrade, störda, frustrerade .. ,

vilket till slut ledde till att en annan variant av politisk kupp förbjöd systemet.

Sammanfattade redogörelser (i den ordning de erhölls)

Gene Farber och Joe March, Human Factors-forskare från Ford: Dåligt genomtänkt från början, kanske för att kostnads/

nytto-förhållandet verkade så enastående. Mängder med klagomål, såväl till politiker och myndigheter, som till

biltillverkarna. Klagomålen gällde dels införandet av systemet, men också ganska mycket rent tekniska

tillförlitlighetsfrågor. På frågan om de kände till att någon särskilt uppmärksammad olycka hade bidragit till att systemet

avskaffades, så kom både ihåg att det hade förekommit en mängd historier, men de flesta var förmodligen bara stories .

 

Ezra Hauer, mycket rutinerad trafiksäkerhetsforskare från Toronto: Hade haft förmånen att betrakta interlockinförandet

litet på avstånd, och kanske även litet från ovan. Kom inte ihåg några särskilda detaljer eller episoder, men gav ändå ett

kort och kärnfullt omdöme - Synnerligen oprofessionellt och ovetenskapligt ! -

Richard Pain, forskningsadministratör vid TRB: Hade inte sj älv varit inblandad, och hade bara några relativt allmänna

synpunkter att både systemfunktionen och införandet verkade dåligt genomtänkta, men också att själva presentationen

för de amerikanska bilköparna hade kunnat skötas bättre.

Alan Donelson, Beteendevetare/statistiker( ?) vid Failure Analysis Ass.: Hade erfarenhet av den dåliga tekniska kvaliteten

hos interlocksystemen. Företaget(som bl a engageras som konsult i skadeståndsmål) hade haft många uppdrag på grund

av krånglande bilar med interlocksystem. I vissa fall torde problemen ha berott på att någon hade knipsat fel kabel, men i

de flesta fall hade det handlat om tekniska konstruktions- eller kvalitetsfel.
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Douglas Bernard, specialist på stationära, eftergivliga krockskydd för t ex stolpar, tidigare påFHWA, numera konsult:

Typiskt dåligt politikerpåhitt; De hade inte råd att göra trafikmiljön säker, och då trodde de att det hux-flux skulle vara

möjligt att göra bilarna säkra i stället. Hankom ihåg att dethade cirkulerat en massa olyckshistorier, men hade inte tidigare

funderat på sanningshalten och kunde inte erinra sig några detaljer.

Frank Haight, (trafik-)säkerhetsforskare, chefredaktör för AA&P: Hade ungefär samma åsikter som Ezra Hauer, men

uttryckte dem något mera nyanserat. Men han betonade att trots att interlockåtgärden betraktades som fullständigt vansinnig

och misslyckad, så bidrog den ändå till en markant höjning av användningsfrekvensema. När det gällde de olyckshistorier

som hade cirkulerat så var han övertygad om att bilindustrin hade spritt ( eller åtminstone hjälpt till ) dem för att påskynda

ett avskaffande av interlocksystemet. (Beträffande sanningshalten ville han inte ens gissa.)

Jeff Michael, trafiksäkerhetsadministratör vid NHTSA: Höll medom att interlocklagen kunde ha varit bättre förberedd

och bättre formulerad, men gick inte in på några detaljer. Framhöll dock att i rena kostnads/nytto-termer så hade åtgärden

trots all kritik ändå ökat bältesanvändningen så mycket, och till en så liten kostnad, att den i ett sådant perspektiv nästan

kunde betraktas som succéartad. Han beklagade att reaktionerna hade varit så starka, eftersom han (eller NHTSA)

förmodligen aldrig kommer att kunna föreslå en liknande åtgärd (Något som han verkade bli intresserad av när jag berättade

om våra svenska funderingar.)

Litet mera parentetiskt berättade han att många poliser hade varit mycket starka opponenter mot både bilbälten och

interlocksystemet - bältet brukade fastna i all utrustning de hade på sig så att de inte kunde komma i/ur bilen, och

interlocksystemet sinkade dem flera sekunder i sådana situationer när de hade riktigt bråttom !

Alan Williams, trafiksäkerhetsforskare vid IIHS (Insurance Institute for Highway Safety): Hade inga egna erfarenheter,

men hade en känsla att interlocksystemet hade införts mera för bilbranschen än för bilförarna.

Leon Robertsson. trafiksäkerhetskonsult, tidigare forskare vid bl a HHS: Interlocksystemet infördes efter ett möte mellan

Fords högsta chefer och Vita Huset (Nixon och Ford), förmodligen för att Ford inte vågade lita på sin luftkudde. Hänsyn

till hanterbarhet och andra användaraspekter var uppenbarligen helt försumbara. GM hade vid samma tid tagit fram ett

fungerande automatbälte, men accepterade interlocksystemet (Möjligen för att det var billigare). Han kände inte till några

verifierade fall, där interlocksystemet på något ansetts ha bidragit till en olycka eller någon form av tillbud.

Vid diskussionerna kring det svenska interlocksystemet tyckte han att det lät lovande och beklagade att bilar med

sådan utrustning inte kan säljas i USA, eftersom interlocksystem är förbjudna i lag efter 1973-74 experimentet .

 

Mike Finklestein, tidigare NHTSA-tjänsteman, numera egen konsult; Bakgrunden till interlockbestämmelsema är viktig.

Det hade uppstått ett tydligt motsatsförhållande mellan NHTSA, som tyckte att bilindustrin gjorde för litet och tog för

dåligt ansvar för sina bilars säkerhet, och å andra sidan industrin, som tyckte att NHTSA drev på för hårt med sinakrav på

passiv säkerhet. Ford lyckades övertyga Administrationen (=Nixon) att ett interlocksystem var en bättre, billigare och

säkrare lösning än luftkuddar, vilket ledde till ett (kanske förhastat ?) införande av interlocksystemet.

Chrysler hade den minst lyckade lösningen. Deras säteskontakter var så känsliga att en dam knappt kunde lägga från

sig handväskan utan att interlocken trädde i funktion. Detta, tillsammans med en allmänt dålig tillförlitlighet, gjorde att

det uppstod ett ganska utbrett missnöje. En kongressman, Wiley, från New Hampshire fångade upp detta missnöje och

gjorde interlockavskaffandet till sin fråga. Dåvarande chefen för NHTSA, Jim Gregory, var inte tillräckligt politiskt

rutinerad/luttrad (För hederlig ? sd) för att kunna stå emot, varför kongressen till slut kunde anta en lag som förbjöd

bältesinterlock ( och att påminnelsesummern surrar mer än åtta sekunder).

Han hade hört ett antal olika skräckhistorier om vad bältesinterlocken hade medfört/orsakat, men hade aldrig kollat

några källor utan bedömt dem främst som delar i en lobbyverksamhet mot interlocksystemet.

Han bedömer att med hjälp av modern elektronik bör det gå att konstruera ett mycket bra interlocksystem och vill

gärna ha information om hur det går i Sverige.

Sammanfattat enligt bästa förmåga efter personliga sammanträffanden eller telefondiskussioner under tidenjanuari-mars

1996 av

de!
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