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Förord 
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län. Gunilla Sjöberg har svarat för redigeringen av rapporten. 
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Invandrare i trafiken – en attitydundersökning i Värmland och Skaraborgs 
län 
 
av Sonja Forward, Dora Kós–Dienes och Sanja Obrenovic 
Statens väg– och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
 
”Bälte behövs bara om man kör fort” 
Trafiksäkerhetsinformation till invandrare motiveras inte enbart av att dessa i 
vissa avseenden är mindre säkerhetsmedvetna än svenskar. Ofta behöver 
svenskar och invandrare samma budskap. Men den information som utgår till 
allmänheten genom de vanliga kanalerna når inte fram till invandrare i samma 
utsträckning som den når svenskar. Med speciellt riktade åtgärder kan in-
formationen utformas med hänsyn till mottagargruppernas bakgrundskunskap 
och språkkunskaper.  

Begreppet invandrare är i sammanhanget ett tvetydigt begrepp. Relativt stora 
skillnader inom gruppen beror på individens nationalitet. Förutom nationalitet är 
andra faktorer viktiga för invandrares attityd till trafiksäkerhet, bl.a. ålder, kön, 
utbildning. 

Tre olika delstudier har genomförts. Del 1 är en intervjustudie med personer 
som är verksamma i Sverige och utomlands. Intervjuerna ger information om 
trafikantbeteendet i invandrarnas ursprungsländer. I del 2 presenteras en 
intervjustudie som omfattar 300 invandrare bosatta i Värmland och Skaraborgs 
län. Del 3 redogör för en enkätstudie som är riktad till 607 svenskar och 
invandrare. 

Avsikten med projektet har varit att kartlägga invandrares attityd till trafik-
säkerhet men också att förklara i vilken mån denna grupp skiljer sig från 
svenskarna. Det sistnämnda utgör ett försök att verifiera påståendet att invandare 
bör få särskild uppmärksamhet, eftersom de beter sig mer riskfyllt än svenskar. 
Delstudie 2 och 3 kompletterade och behandlade samma områden: bilbältesan-
vändning, säkerhetsutrustning för barn i bil samt hastighet. Utöver detta ingick 
även frågor om oskyddade trafikanter, sanktioner samt trafikförhållanden i hem-
landet och i Sverige men dessa frågor var enbart riktade till invandrare. 
 
Bilbälte 
För svenskarna var det mera troligt än för invandrarna att de skulle använda 
säkerhetsbältet vid körning i tätort. Däremot var det ingen skillnad mellan dessa 
grupper då det gällde säkerhetsbälte utanför tätort.  

Bland invandrarna angav de flesta att de använder bilbälte i framsätet. 
Däremot var inte bilbältesanvändningen i baksätet lika vanlig. Att åka utan bälte 
är vanligare bland män, äldre och bland utomeuropeiska invandrare. Deltagarna 
som inte använde bältet ansåg att det var behagligare utan och att risken att 
skadas var relativt liten. Dessutom ansåg en del att bälte kunde öka skaderisken, 
snarare än tvärtom. En relativt ofta förekommande uppfattning bland de under-
sökta var att ”bälte behövs bara om man kör fort”. Många invandrare har växt 
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upp i en miljö där bilbältesanvändningen hör till undantagen, vilket i sig kan 
vara en förklaring till dessa felaktiga attityder. Vi föreslår därför: 
 
• Ökad information och attitydpåverkande åtgärder riktade till invandrare.  
 
En annan anledning till att man inte använder bilbälte är att stora familjer med 
flera barn inte anser sig ha möjlighet att använda bälten i baksätet. Vi föreslår 
därför: 
 
• Speciellt utformad information som behandlar detta problem. 
 
Vissa argument kan också bemötas med information eller praktiska ”tips”. 

Invandrarföreningar är en viktig länk till invandrarna och skulle i samarbete 
med någon från VTI eller Vägverket, på respektive hemspråk, kunna förklara 
vikten av att använda bilbälte. 
 
Säkerhetsutrustning för barn i bil 
Invandrarna hade större benägenhet än svenskarna att låta barn sitta i framsätet 
utan bilbarnstol. Detsamma gällde om barnet satt i knät på en medpassagerare 
eller ensam i baksätet. Dessa resultat var inte beroende av kön eller hur ofta man 
körde med barn i bil. Däremot hade nationalitet en viss effekt, eftersom invand-
rare från arabländerna och Latinamerika var de som var minst benägna att an-
vända denna utrustning. De från f.d. Jugoslavien samt Turkiet var de som var 
mest benägna. En möjlig förklaring till detta skulle vara att man i länderna runt 
Balkan under flera år har informerat om bilbarnstolar. 

Resultaten visade att nästan en fjärdedel av invandrarna svarat att barnen 
tidvis åker med i bilen utan lämpligt skydd i form av bilbarnstol eller kudde och 
bilbälte. Högutbildade och yngre invandrare använde rätt säkerhetsutrustning för 
barnen i större utsträckning än lågutbildade och äldre invandrare. Den generella 
åsikten bland respondenterna var att barnet färdas säkert om de sitter i baksätet 
eller i knät på en vuxen som håller fast barnet. Många invandrare var okunniga 
om sambandet mellan hastigheter och bilbarnstolar; en del trodde att de endast 
behövdes vid höga hastigheter. Vi föreslår därför: 
 
• Utveckla och genomför attitydpåverkande åtgärder i samverkan med invand-

rarföreningar.  
 
Vissa argument kan även bemötas med information och praktiska råd. 

Användningen av bilbarnstolar i det egna hemlandet var i de flesta fall väldigt 
låg. I vissa länder var stolarna både kostsamma och svåra att få tag på. Detta 
innebär att många invandrare som anländer till Sverige först måste bli medvetna 
om vikten av att använda bilbarnstolar innan de själva söker ytterligare kunskap. 
Vi föreslår därför: 
 
• Ökad information om säkerhetsutrustning för barn i bil riktad till nyanlända 

invandrare.  
 
I likhet med bilbältesanvändningen har stora familjer ett speciellt problem. Vi 
föreslår därför: 
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• Speciellt utformad information som behandlar flerbarnfamiljers möjligheter 

att använda säkerhetsutrustning. 
 
Undersökningen visar också bristfälliga kunskaper om vilken typ av säkerhets-
utrustning som skyddar bäst och hur denna monteras. Vi föreslår därför: 
 
• Ökad information om olika typer av bilbarnstolar.  
 
Barnavårdscentraler och affärer som säljer bilbarnstolar skulle tillsammans med 
invandrarföreningar kunna förmedla kunskap om bilbarnstolar på respektive 
hemspråk.  

För att öka kunskapen om hur man monterar stolen bör man: 
 
• Genomföra riktad utbildning till invandrare.   
 
Även detta kan göras i samarbete med Barnavårdscentralen, affärer och invand-
rarföreningar. I kommande informationsarbete bör man också uppmärksamma 
att många invandrarfamiljer med barn födda utomlands överhuvudtaget inte får 
någon information om hur man skyddar barn i bil. 
 
Hastigheter och sanktioner 
Jämfört med svenskarna var invandrarna mindre benägna att överträda hastig-
hetsbestämmelserna och hade en mera negativ attityd till detta. Studien visar 
också att ju längre respondenterna har varit i Sverige, desto vanligare var det att 
de överträder hastighetsbestämmelserna. 

Enligt intervjuundersökningen respekterade ca 76 procent av invandrarna 
hastighetsbestämmelserna i tätort och ca 66 procent utanför tätort. Fartsyndare 
hittade man ofta bland lågutbildade och yngre män. Kvinnor förhöll sig däremot 
mer negativa än män till fortkörning. Vidare kunde vi dra slutsatsen att attityden 
mot fortkörning inte var lika negativ som mot exempelvis rattfylleri. Endast 
hälften ansåg att straffen för fortkörning var för milda. En relativt stor andel (en 
fjärdedel) var okunniga om vilka påföljderna var för rattfylleri och fortkörning. 

I likhet med svenskarna kör en del invandrare för fort, varför vi rekommen-
derar: 
 
• Ökad information och attitydpåverkande åtgärder riktade till invandrare, 

särskilt till lågutbildade och yngre män. 
 
Även här är ett samarbete med invandrarföreningarna att rekommendera. 
 
Oskyddade trafikanter 
I allmänhet var invandrarna ganska nöjda med de oskyddade trafikanternas 
situation och få ansåg att det var farligt för fotgängare, cyklister och barn. De 
som i sitt hemland bott på landsbygden eller i mindre städer var mera nöjda med 
bilförarnas beteende än de andra. Den grupp som kände sig minst trygg var 
latinamerikaner och de oroade sig också mera över sina barns säkerhet. Resul-
taten visade också att respondenterna varken var mera överbeskyddade eller 
mera nonchalanta än andra när det gäller att låta barn gå ut ensamma. Rent 
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generellt fanns det stora variationer i svaren om barns säkerhet och någon en-
hetlig bild över ”invandrares” syn på barns trygghet i trafiken fanns inte.  

I denna studie var cyklandet mera utbrett än vad andra studier visat, vilket 
kan bero på att respondenterna var bosatta på mindre orter eller i småstäder. 
Skälet till att man inte cyklar var för män och yngre att de inte har någon cykel 
och för kvinnor och äldre att de inte kan eller vågar. 
 
Jämförelse mellan trafikförhållanden i hemlandet och i 
Sverige 
Invandrarna fick själva ta upp relevanta ämnen om trafikförhållanden i Sverige. 
De flesta ansåg inte att de fanns något som var bättre i hemlandets trafik, en 
åsikt som förstärktes ju längre man varit i Sverige. I sin motivation till vad som 
var bättre i Sverige angavs följande: 
 
• Svensk polis kan inte mutas 
• Poliskontroller/trafikpolisverksamheten fungerar bättre 
• Förare är mer disciplinerade 
• Färre kör alkoholpåverkade 
• Hastighetsbestämmelserna efterlevs i högre grad 
• Man tänker mer på barn i trafiken 
• Vägarna och skyltningen är bättre 
• Det är mindre trängsel i trafiken. 
 
Det man var kritisk över gällde följande: 
 
• Vägförhållanden – dålig belysning, otillräcklig snöröjning 
• Otillräckliga kontroller – man skulle ingripa hårdare mot rattfylleri, raggare 

och de som parkerar fel. Man borde också kontrollera äldre förares hälso-
tillstånd bättre 

• Cyklisternas bristande respekt. 
 
Svaren var i vissa stycken motsägelsefulla. Detta är i och för sig inte anmärk-
ningsvärt, eftersom svaren grundas på respondenternas individuella erfarenheter 
i Sverige men också i deras egna hemländer. 
 
Informationskanaler 
I beskrivningen ovan har vi lyft fram invandrarföreningarnas roll då det gäller att 
öka medvetenheten om trafiksäkerhetsfrågor, men en annan institution som 
också bör nämnas är ”Svenska för invandrare”. De flesta nyinkomna invandrare 
lär sig svenska genom SFI-undervisningen och vi föreslår därför att: 
 
• Pedagogiskt material som behandlar trafiksäkerhet utarbetas för att sedan 

användas i svenskundervisningen inom ramen för SFI.  
 
Information kan också spridas med hjälp av invandrarnas egna tidningar, tv- och 
radioprogram samt finnas tillgänglig hos de olika invandrarföreningarna. 
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Immigrants in traffic - an attitude study in the counties of Värmland and 
Skaraborg 
 
by Sonja Forward, Dora Kós-Dienes and Sanja Obrenovic 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  LINKÖPING 

 
 

Summary 
 
"You only need a belt if you drive fast" 
Traffic safety information to immigrants is not solely motivated because they are 
less safety-conscious than Swedes. It is often the case that Swedes and 
immigrants need the same message. But the information that goes out to the 
general public through the normal channels does not reach immigrants to the 
same extent as it does to Swedes. Through specially directed measures, this 
information can be formulated with consideration to the target group's 
background knowledge and language capability. 

The term immigrant in this context is ambiguous in itself. Relatively large 
differences between groups depend on the nationality of individuals. Apart from 
nationality, other factors too are important for safety awareness among 
immigrants, including age, gender, education and attitudes. 

Three separate sub-studies have been carried out. Part 1 are interviews with 
people who are active in Sweden and abroad. The interviews provide 
information about traffic behaviour in immigrants' countries of origin. Part 2 
comprises interviews among 300 immigrants domiciled in the counties of 
Värmland and Skaraborg. Part 3 presents the findings from a questionnaire given 
to 607 Swedes and immigrants. 

The purpose with this project has been to determine immigrant attitudes 
towards traffic safety, as well as to explain to what extent these groups differ 
from the Swedes. The latter represent an attempt to verify the claim that 
immigrants should be paid particular attention to, since they are a bigger risk 
than Swedes. Parts 2 and 3 complemented and dealt with the same field: usage 
of a seat belt, safety equipment for children in the car and speed. In addition to 
these aspects, interviewees were also asked questions relating to unprotected 
road-users, consequences and traffic conditions in their home country and in 
Sweden. These questions, however, were solely directed towards immigrant 
groups. 
 
Car seat belts 
For Swedes, it is more likely that they use seat belts when driving in built-up 
areas, than immigrants. On the other hand, there was no difference between 
groups when it came to using seat belts outside populated areas. 

Among immigrants, most of these stated that seat belts in the front of the car 
were used, whereas usage of seat belts in the rear of the car was not usual. 
Driving unbuckled was more common among men, older people and among 
non-European immigrants. Subjects who did not use a seat belt stated that is was 
more comfortable without and that the risk of injury was minimal. Some also 
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stated that use of seat belts could increase the risk of injury, rather than to the 
contrary. A fairly common view that was repeated among subjects, was that 
"belts are only needed when driving fast". Many of the immigrants in the present 
study grew up in environments where use of a seat belt is the exception to the 
rule, which in itself may be an explanation to these incorrect attitudes. We 
therefore suggest: 
 
• Increase the flow of information and attitude influencing measures directed 

towards immigrants. 
 
Another reason why seat belts are not worn, is that large families with several 
children say they have no possibility to use them in the back seat. We therefore 
suggest: 
 
• Specially compiled information that deals with this problem. 
 
Some arguments can also be met with information or practical "tips". 

Immigrant organisations or clubs are an important link for immigrants, and 
these, in co-operation with someone from the VTI or the National Road Admini-
stration, in the respective home languages, could explain the importance of the 
use of seat belts in the car. 
 
Safety equipment for children in cars 
Immigrants tend to allow children to sit in the front passenger seat, without a 
child's safety seat, more than Swedes. The same applies if a child sits in the lap 
of an adult passenger in the car, or alone in the rear seat. These findings were not 
dependent of gender or how frequently one drove with children in the car. On 
the other hand, nationality had a specific effect, since immigrants from Arab 
countries and from Latin America, were those most unlikely to use this type of 
equipment. Those subjects from the former Yugoslavia as well as from Turkey, 
were those who were most inclined. One feasible explanation for this could be, 
that countries around the Balkans have spread information about child car seats 
for several years. 

Results showed that nearly a quarter of the immigrants answered that children 
periodically travelled by car without suitable protection, in the form of a child's 
seat, a cushion or a seat belt. Well educated and younger immigrants used the 
right safety equipment for children to a larger extent than immigrants who were 
less educated and older. The general opinion among respondents was that 
children are safer travelling in the rear seat or sitting on the lap of an adult 
holding them. Many immigrants were ignorant of the association between speed 
and children's seats; some thought they were only needed at high speed. We 
therefore suggest: 
 
• In collaboration with immigrant organisations develop and implement 

measures to influence attitudes. 
 
Certain arguments can also be challenged and discussed through the use of 
information and practical advice. 
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Use of children's car seats in their own home countries was generally very 
low. In some countries, child seats were both expensive and difficult to obtain. 
This means that many immigrants arriving in Sweden must initially be made 
aware of the importance of the use of car seats for children, before they them-
selves search and find out more information. We therefore suggest: 
 
• More information about safety equipment for children in cars, directed 

towards newly arrived immigrants. 
 
Similar to the use of car seat belts, larger families have a specific problem. We 
therefore suggest: 
 
• Specially designed information that deals with the opportunities for large 

families to use safety equipment. 
 
The survey also shows a lack of knowledge in what type of equipment gives the 
best protection and how this should be installed in the car. We therefore suggest: 
 
• More information about different types of child's seats for cars. 
 
Child welfare centres and shops or stores that sell children's car seats, together 
with immigrant organisations, could mediate this information about child seats 
in the respective home languages. 

To increase knowledge about how to install a child seat in a car, one should 
therefore: 
 
• Direct the appropriate training towards immigrants. 
 
This too could be done together with child welfare centres, shops or stores and 
immigrant organisations. In information campaigns in the future, it should also 
be pointed out that many immigrant families with children born abroad, receive 
no information at all about how to protect their offspring in a car. 
 
Speed and traffic enforcements 
Compared with Swedes, immigrants were less inclined to exceed speed limits 
and had a more negative attitude to this fact. The study also show that the longer 
respondents had lived in Sweden, the more usual it was to exceed speed limits. 

According to the interviews conducted, about 76% of immigrants respected 
speed limits in built-up areas, and about 66% outside town or city limits. 
Speeding motorists were often found among poorly educated and younger men. 
Women, however, were found to be more negative than men to speeding. In 
addition, one could also draw the conclusion that attitudes to speeding were less 
negative than drink-driving for example. A mere 50% considered that the 
punishments for speeding were too lenient. A relatively large percentage (a 
quarter) was ignorant of the consequences for drink-driving or speeding. 
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Like Swedes, some immigrants drive too fast, which is why we recommend: 
 
• More information and measures to influence attitudes aimed at immigrants, 

in particular poorly educated and young male drivers. 
 
Here too, collaboration with immigrant organisations is recommended. 
 
Vulnerable road-users 
In general, immigrants were fairly satisfied with the situation for vulnerable 
road-users, and few considered it dangerous for pedestrians, cyclists or children. 
Those who had lived in rural districts in their home countries or in smaller 
towns, were more positive to the behaviour of motorists than others. That group 
which felt least safe was the Latin Americans, who worried most over the safety 
of their children. The results showed also that respondents were neither more nor 
less over - protective or more arrogant than others, when they allowed children 
to go out alone. Generally, there were large variations in replies about child 
safety and no uniform picture of an "immigrant" viewpoint on child safety in 
traffic exists. 

In this study, cycling was more widespread than what other studies have 
shown, which may be due to respondents being domiciled in smaller towns or 
villages. The reasons why cycling was not popular, for men and youths, was that 
they didn't own a bike; and for women and older people, they didn't know how 
to ride a bike or dare to. 
 
Comparision between traffic conditions in home country 
and in Sweden 
The immigrants themselves were allowed to give their opinions on traffic 
conditions in Sweden. Most of them did not consider any aspect was better in 
their home countries; an opinion that was strengthened the longer one had lived 
in Sweden. Their opinions concerning what was better in Sweden, included the 
following: 
 
• Swedish police can not be bribed. 
• Police checks/traffic police function better. 
• Drivers are better disciplined. 
• Fewer drink drivers. 
• Speed limits mainly observed. 
• More consideration for children in traffic. 
• Roads and road signs better. 
• Less congestion in traffic. 
 
Their criticisms focussed on: 
 
• Road conditions - bad lighting, inadequate snow clearance. 
• Inadequate road checks - tougher measures should be taken against drunk-

drivers, hot-rod teenagers and parking offenders. The health of elderly 
drivers should also be checked more often. 

• Disrespect from cyclists. 
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To a certain extent, the answers given were contradictory. This in itself is not 
remarkable, since the answers are based on individual experiences in Sweden as 
well as in their home countries. 
 
Information channels 
In the description above, we have highlighted the role of immigrant 
organisations, with regard to raising their consciousness or awareness of traffic 
safety issues. However, another institution which should also be mentioned is 
"Swedish for immigrants". Most, newly-arrived immigrants, learn Swedish 
through the SFI educational programme. We therefore suggest: 
 
• Pedagogic study materiel is compiled about traffic safety issues, for sub-

sequent use in Swedish language courses, within the framework of the SFI 
programme. 

 
Information can be spread too with the aid of immigrant journals and news-
papers, TV and radio programmes, and availability within different immigrant 
clubs and organisations. 
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1 Bakgrund och syfte 
För att minska antalet olycksfall inom trafiken är det nödvändigt att alla grupper 
i samhället samverkar för att uppnå bättre säkerhet på vägarna. Bilarnas 
säkerhetsutrustning, liksom våra kunskaper om vad som är riskfri körstil och rätt 
beteende som oskyddad trafikant utvecklas hela tiden. Det är viktigt att alla 
berörda kontinuerligt tar del av de nyaste rönen om hur man bäst undviker 
trafikolyckor och att man också är villig att själv tillämpa dessa kunskaper i 
trafiken.  

Forskning om trafiksäkerhet har påvisat skillnader mellan olika gruppers 
förutsättningar att klara sig i trafiken. T.ex. löper unga män mellan 21–22 år och 
som har en teoretisk gymnasieutbildning mindre risk att råka ut för bilolyckor än 
samma ålderskategori med enbart grundskola eller med en yrkesinriktad utbild-
ning (Murray, 1997). Nya, oerfarna förare är också överrepresenterade i olycks-
statistiken. Vissa grupper behöver därför särskild uppmärksamhet när man 
planerar utbildning och information om rätt beteende i trafiken. 

Flera källor med erfarenhet inom trafiksäkerhetsområdet har påpekat att in-
vandrare är en grupp som bör få särskild uppmärksamhet, eftersom de i vissa av-
seenden verkar vara mindre säkerhetsmedvetna och bete sig mer riskfyllt än 
svenskar. (Liknande åsikter om svenskars relativt större intresse för säkerhets-
frågor, t.ex. i arbetslivet, har rapporterats i andra undersökningar; se t.ex. 
Allwood, Franker och Kós–Dienes (1985) och Bergman, Hedencrona och Kós–
Dienes (1988). 

Satsningar riktade särskilt till invandrare har redan gjorts på flera håll i 
Sverige, bl.a. i Värmland. Man har bl.a. sammanställt en särskild trafikinforma-
törspärm som kommit till användning för information till nyanlända invandrare i 
kommuner och på förläggningar. Vidare har man genomfört återkommande ut-
bildningar för tvåspråkiga trafikinformatörer samt studiecirklar om trafikant-
kunskap på persiska och arabiska.  

En förutsättning för att kunna utveckla och effektivisera dylika 
specialinriktade satsningar är att inhämta bättre kunskap om invandrares 
attityder till svenska trafikregler och om deras förhållningssätt i trafiken. 
 
1.1 Attityder 
Attityder kan definieras på många olika sätt. Nedanstående definition är de flesta 
socialpsykologer eniga om: 
 
En attityd 
 
• beskriver värderingen av en handling, snarare än själva handlingen 
• är relativt varaktig, men inte oföränderlig 
• resulterar i ett förutsägbart beteende som kan observeras 
 
En attityd innebär en subjektivt färgad värdering av ett objekt. Detta objekt kan 
vara ett föremål, en person eller en händelse. I princip kan allt värderas, från 
ideologier (socialism, liberalism, konservatism etc.) till konkreta föremål (en 
stol, ett bord etc.). Det rör sig alltså om ett hypotetiskt begrepp som inte kan 
observeras utifrån. I det här fallet måste man ta hjälp av en enkät. 



12 VTI RAPPORT 454 

För att belysa vad som förmår bilisten att följa hastighetsregler, använda bil-
bälte samt säkerhetsutrustning för barn, har vi använt oss av en enkät utformad i 
enlighet med en specifik teoretisk modell som kallas Theory of Planned 
Behaviour (TPB). Förutom attityd mäter denna modell också intention, subjektiv 
norm samt upplevd känsla av kontroll, se figur 1. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 1  Theory of planned behaviour (Ajzen, 1988) 
 
Beteendet, som är en medveten handling, är en funktion av intentionen.  

Intentionen beskriver individens motivation, som i sin tur visar hur mycket 
vederbörande är beredd att satsa för att uppnå ett visst resultat. Attityden, den 
subjektiva normen och den upplevda känslan av kontroll påverkar sedan 
intentionen att handla på ett eller annat sätt.  

Attityden påverkas av individens föreställning om vilken effekt en viss hand-
ling kommer att få, vilket i sin tur värderas på en skala från positivt till negativt. 
En person som tror att utförandet av en speciell handling leder till ett positivt 
resultat har troligtvis en positiv attityd till handlingen ifråga, medan en person 
som tror att samma handling kommer att leda till något negativt har en negativ 
attityd. 

Den subjektiva normen påverkas av vad individen anser att viktiga personer i 
hans/hennes omgivning förväntar sig att han/hon bör göra (dvs. den rådande nor-
men) och om han/hon vill foga sig i detta. Detta kan mätas genom att personen 
ifråga uppger hur pass troligt det är att personer i hans/hennes omgivning skulle 
godkänna ett visst beteende (t.ex. hastighetsöverträdelse) samt hur viktigt det är 
för honom/henne att anpassa sig efter denna uppfattning. 

Den upplevda känslan av kontroll påverkas av tidigare erfarenheter, antingen 
ens egna eller andras och av upplevda resurser (tillgångar) men också av vilka 
möjligheter som står till buds. Ju mer information och ju färre brister en individ 
anser sig själv ha, desto starkare är känslan av kontroll. Som exempel kan 
nämnas bergsbestigning, där den upplevda självförmågan inte bara är påverkat 
av vilken utrustning man har, utan även av färdigheter och kunskaper. 
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Den upplevda känslan av kontroll är en viktig faktor. När graden av hand-
lingsfrihet är låg kan den ha en direkt effekt på handlingen. Ett exempel på detta 
kan vara rökning, där vi kan föreställa oss en individ med en i grunden negativ 
attityd till rökning och som tror att det kan leda till lungcancer, vilket 
naturligtvis också värderas negativt. Hans/hennes omgivning anser att han/hon 
inte bör röka, något som denna person skulle vilja rätta sig efter. Men trots detta 
fortsätter han/hon att röka. Anledningen till detta skulle, enligt denna teori, ligga 
i att den upplevda känslan av kontroll är låg. Personen ifråga tror sig inte att vara 
i stånd att sluta röka och skulle misslyckas om han/hon försökte. Detta kan 
baseras på tidigare erfarenheter, egna eller andras. 
 
1.2 Risktagning i trafiken 
Hastighetsöverträdelser tillhör de vanligaste trafikbrotten i Sverige. Detta hör i 
sin tur samman med felaktiga attityder (se Forward, 1994). I studier där teorin 
Theory of Planned Behaviour tillämpats har man funnit att det föreligger en 
skillnad i attityden till hastighetsöverträdelser mellan förare som kör för fort och 
sådana som inte gör detta. De förra förväntade sig att fortkörningen skulle få 
positiva konsekvenser (komma fortare fram, göra körningen angenämare, bättre 
följa trafikrytmen etc.) medan de som höll sig till hastighetsbegränsningarna 
utgick ifrån att de med stor sannolikhet skulle bli bötfällda eller i värsta fall att 
de skulle råka ut för en olycka (se Forward, 1994). 

I studier där man fokuserat på den sociala normen har man också funnit en 
skillnad mellan dessa förare (Parker, Manstead, Stradling, och Reason, 1992). 
Fortkörarna ansåg i högre grad än de andra att detta beteende skulle accepteras 
av deras närmaste krets.  

En annan förklaring ligger i variabeln den upplevda känslan av kontroll, 
vilken är relativt låg bland fortkörarna. De förare som saknade intentionen att 
överträda hastighetsbestämmelserna tyckte det var lättare att ha kontroll över 
farten än vad fortkörarna gjorde. 
 
1.3 Bilbältesanvändning 
Rent generellt är bilbältesanvändningen i Sverige hög och ligger runt 90% 
(Cedersund, 1998). De sämsta bältesanvändarna är unga män, av vilka endast 
81% använder bilbälte. Det är vanligare att man använder bilbälte på långa resor 
(95–97%) än på korta resor (ca 80%).  

Studier har visat att de flesta förare är väl medvetna om att säkerhetsbältet 
skyddar vid en olycka. Denna vetskap påverkar emellertid inte alltid beteendet, 
vilket kan förklaras med att förare påverkas mer av negativa förväntningar 
såsom: ”det är för omständligt”, ”det ger en känsla av instängdhet” och att ”det 
inte är så viktigt eftersom det bara gäller en kort sträcka” än vetskapen om att 
bältet skyddar vid olyckor. Studier har också visat på ett samband mellan 
bältesanvändning och subjektiv norm, vilket innebär att förarens beslut är 
påverkat av andra personer (Wittenbraker och Gibbs, 1983). Eftersom det finns 
ett samband mellan både attityder och subjektiv norm föreslog Stasson och 
Fishbein (1990) att man ska försöka påverka dessa istället för att enbart fokusera 
på olycksrisken. 
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1.4 Säkerhetsutrustning för barn 
Enligt mätningar sitter ca 90% av barn fastspända i bilbarnstol i framsätet och 
70% i baksätet. Andra undersökningar visar att så mycket som 40% av alla barn 
antingen sitter i felmonterade stolar eller i ingen stol alls, vilket kan få allvarliga 
konsekvenser. Studier gjorda på VTI visar nämligen att en tredjedel av alla barn 
som omkommit som passagerare i bilolyckor åkt oskyddade. Det flesta dödsfall 
inträffade då barnet kastades ur bilen vid en kollision. 

Rent generellt anser de flesta föräldrar att skyddsutrustning i bil är en själv-
klarhet, men många eftersträvar en bekräftelse på att de valt rätt utrustning 
(Anund, 1998). Föräldrarnas största osäkerhet hängde, i denna studie, samman 
med om de monterat stolen rätt eller om den var placerad i rätt riktning. Det är 
inte ovanligt att föräldrar diskuterar dessa frågor med varandra och samstämmig-
heten är hög då det gäller användning av säkerhetsutrustning för barn i bil. Där-
med kan man sluta sig till att bristande användning främst beror på dålig 
kunskap då det gäller säkerhetsutrustningens montering och användning och inte 
på att attityden och den subjektiva normen skulle vara felaktiga. 
 
1.5 Är invandrare en särskild riskgrupp? 
Liksom alltid inom undersökningar om internationell migration och etniska rela-
tioner (IMER–forskningen) är det problematiskt att generalisera över en så 
heterogen grupp som man i Sverige brukar benämna med ordet ”invandrare” (se 
bilaga 1 för skillnaden mellan begreppet invandrare och flykting). I många fall 
har de ju knappast något mer gemensamt än att deras föräldrar inte är födda i 
Sverige. Men även om påpekanden ofta formuleras i alltför allmänna termer, 
skulle det vara fel att negligera de erfarenheter som bl.a. polis, ambulansförare, 
läkare, bilbesiktningspersonal och lärare i invandrartäta skolor delar med sig av 
(se t.ex. von Hirsch, 1996). Dessa har i sitt dagliga arbete gjort iakttagelser av 
”svenskars” respektive ”invandrares” trafikbeteende och upplever att många fler 
invandrare än svenskar: 
 

• besitter otillräckliga kunskaper om och har en lättsinnig attityd till trafik-
regler och säkerhetsåtgärder, både för vuxna och för barn  

• använder bilen för varutransporter på fel sätt  
• kör undermåliga bilar med fel bildäck  
• utsätter sig för onödiga risker som fotgängare och cyklister, särskilt genom 

att inte iakttaga synbarhet 
• är ovana vid stadstrafiken (gäller invandrarbarn som bor i förorterna) 

 
Iakttagelserna återkommer i flera intervjuer i von Hirschs undersökning, vilket 
tyder på att de beskrivna riskbeteendena antagligen inte är enskilda 
undantagsfall.  

I en annan studie intervjuade man 40 föräldrar till 8–åringar i Rinkeby 
(Stockholms lokala trafiksäkerhetsorgan 1996), varvid man fann att endast 68% 
av barnen alltid använde bilbälte. Då det gällde annan utrustning (t.ex. 
bilbarnstol och bilkudde) var siffran 59%. En bidragande orsak till detta var brist 
på information, något som även stöds av en annan intervjustudie med svenskar 
och invandrare (Anund, 1998). Denna brist var speciellt påtaglig då det gällde 
invandrare med barn födda utomlands. Studien visade också att de flesta ansåg 
att risken var väldigt liten att barnet skulle råka ut för en allvarlig olycka. Bland 
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de övriga skälen till att de inte använde skyddsutrustning nämndes kostnaden, att 
deras barn inte alltid färdades i föräldrarnas bil och att de var osäkra på vilka 
regler som ”svenskar” själva följde.  

Projektgruppen identifierade barnens trafiksäkerhet som ett område vilket bör 
ges hög prioritet, eftersom förare från länder där man inte använder någon 
speciell säkerhetsutrustning för barn är något sämre på att ”bälta” sina barn än 
andra förare. 

Även under den förberedande pilotundersökningen inom ramen för vår studie 
menade flera av de intervjuade, att åsynen av säkerhetsutrustning som 
bilbarnstol och cykelhjälm väcker allmän munterhet i deras hemländer. (Se 
också nästa avsnitt om ”Trafikbeteende i invandrarnas ursprungsländer”). Det 
finns alltså tecken på att den allmänna tillit som råder i Sverige vad gäller 
säkerhetsutrustningar i kombination med övertygelsen om att man med kunskap, 
rätt utrustning och försiktigt beteende kan undvika praktiskt taget alla olyckor – 
vilket bl.a. återspeglas i svenska myndigheters ”nollvision” – inte är lika 
framträdande i alla kulturer. Därmed inte sagt att alla invandrare eller 
invandrargrupper skulle avvika från det svenska genomsnittet i detta avseende. 

Vissa fakta om trafikolyckor stöder också de ovannämnda iakttagelserna och 
undersökningsresultaten. I Wenälls rapport om ”Dödsolyckor med barn i bil” 
(1995) om 30 barn som dödades i trafiken, skriver han att:  
 
”minst 12 av de 30 barnen (som dödats i trafiken) omkommer i olyckor där föra-
ren på något sätt har kopplingar till utlandet, antingen som turist eller 
invandrare. … dessvärre kan det konstateras att åtta av de totalt nio barn som 
inte använt skyddsutrustning alls suttit i just dessa utlandsrelaterade fordon.” (s. 
6). 
 
Undersökningar från England kommer fram till liknande resultat, när de påvisar 
att invandrarbarn under 9 år ”löper dubbelt så stor risk att bli dödade i trafiken 
som ‘engelska’ barn” (von Hirsch 1996, med referens till Christie 1995a, 
Christie 1995b och Lawson 1990). Även i Tyskland har man haft anledning att 
undersöka trafikolyckor med utländska barn inblandade (Hohenadel, Porschen 
och Seliger (1985).  

Det finns alltså anledning till att tänka på att det skadepreventiva arbetet i 
Sverige behöver anpassas till människor med olika kulturbakgrund, med olika 
erfarenheter och attityder.  
 
1.6 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en bild av invandrares utgångsläge i frågor om 
trafiksäkerhet. Genom en enkät– och intervjuundersökning ville vi kartlägga in-
vandrares attityder och värderingar ifråga om trafik och trafikkultur. För att öka 
tilltron till resultaten har vi valt att använda både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Vi ville därmed undersöka: 
 
• om det finns specifika frågeområden där vissa invandrargrupper behöver sär-

skild hjälp, t ex i form av information eller utbildning som är anpassad till 
deras förkunskaper.  
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• om det finns belägg för antydningar om att vissa invandrargrupper skulle vara 
mindre säkerhetsmedvetna och ha en mer lättsinnig attityd till vissa typer av 
skyddsåtgärder än svenskar. 

 
Studien består av tre olika delprojekt. Del 1 är en intervjustudie med en rad olika 
nyckelpersoner verksamma i Sverige och utomlands och belyser trafikbeteendet 
i invandrarnas ursprungsländer. Avsikten med intervjuerna var att få information 
om trafikantbeteendet i invandrarnas ursprungsländer. Del 2 är en intervjustudie 
med drygt 300 respondenter (alla invandrare) som svarade på intervjufrågor och 
där också egna kommentarer och reflektioner uppmuntrades. Del 3 är en enkät-
studie som bygger på teorin Theory of Planned Behaviour. För att kunna 
klargöra om invandrare verkligen är en särskild riskgrupp eller inte riktades 
studien till både svenskar och invandrare. Frågorna i delstudie 2 och 3 
kompletterade varandra. 

I förlängningen syftar denna studie till att målgruppsanpassa informationen 
till de olika invandrargrupperna. Resultaten kommer att kunna användas i 
planeringen av informationsarbete och av andra satsningar i syfte att påverka 
attityder till säkerhetsåtgärder hos vissa invandrargrupper. 

Denna rapport beskriver de olika delarna separat och avslutas med en kort 
summering av resultaten från de olika studierna. Metodbeskrivning finns vid 
presentationen av varje delundersökning. 



VTI RAPPORT 454 17 

2 Trafikbeteende i invandrarnas ursprungsländer 
2.1 Metod 
2.1.1 Urval 
Fjorton personer anställda vid ambassader och konsulat i Sverige och utomlands 
deltog i undersökningen. Förutom dessa kontaktades även en rad personer via 
olika invandrarföreningar.  
 
Tabell 1  Personer som ingick i undersökningen. 
 

Namn Titel Land 
Basilio, Erlindo F ambassadör Fillippinerna 
Botcheva, Tzveta informationsansvarig Bulgarien 
Cardoi, Hewa politiker Sverige 
Chikiat, Phongprayoon kontaktman på ambassaden Vietnam 
Damm, Håkan svensk diplomat Jordanien 
Dobromirovic, Dragan ordförande i den Jugoslaviska 

föreningen Sindilic 
Sverige 

Fouad, Hajou informationsansvarig Marocko 
Illievska, Ljiljana sekreterare Makedonien 
Larsson, Vanessa ambassadörens sekreterare Peru 
Manna, Jonas andre sekreteraren Eritrea 
Safari, Anthony ambassadör Kenya 
Spoljavic, Andrej informatör Kroatien 
Tarka, Wieslav informationsansvarig Polen 
Tripiathi, J.K pressekreterare Indien 

 
Ytterligare personer som var med i undersökningen var sekreterarna på den 
vietnamesiska och den bosniska ambassaden i Stockholm, den kulturansvarige i 
den iranska föreningen samt ordföranden i den turkiska föreningen. Undersök-
ningen i Chile gjordes 1997 på uppdrag av kommunikationsdepartementet. 

 
2.1.2 Genomförande 
Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer, vilka utfördes per telefon, 
samt personliga intervjuer på plats. I vissa fall föredrog intervjupersonen att kon-
sultera andra och senare svara på frågorna genom fax.  

Intervjuerna var semi–strukturerade, vilket innebar att ett frågeschema an-
vändes samtidigt som intervjupersonen uppmuntrades till egna reflektioner. 
Frågorna som ställdes var: 

 
• Är det vanligt att förare och medpassagerare använder bilbälte under bil-

färden? 
• Är det vanligt att barn är fastspända när de sitter i baksätet eller i framsätet? 
• Är det vanligt eller ovanligt att barn sitter i knät på en vuxen under 

bilfärden? 
• Vilken är den generella åsikten angående bilbarnstolar? Är kunskapen till-

räcklig angående bilbarnstolars funktion eller saknas kunskapen om 
fördelarna och nackdelarna med bilbarnstolar? 
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• Vilken är den högsta tillåtna hastigheten i tätort samt utanför tätort? 
 
2.2 Resultat 
För att uppnå kraven om förbättrad trafiksäkerhet, är det av stor nödvändighet att 
trafikreglerna, skyltarna, trafiksignalerna samt vägmarkeringar har generell 
karaktär på alla kontinenter. Nästan alla länder i världen har ratificerat och 
undertecknat FN:s konvention om internationella trafikregler den 8 november 
1968 i Wien i Österrike. I vår undersökning har alla länder utom Filippinerna 
och Vietnam skrivit under konventionen. Trots detta kan det ändå förekomma 
vissa olikheter och nedan följer en beskrivning av förhållandena i de olika 
länderna. 
 
2.2.1 Asien 
2.2.1.1 Vietnam 
I huvudstaden Hanoi är trafiken ganska livlig och enligt informationschefen på 
ambassaden i Stockholm finns det mycket som både kan och bör göras för att få 
ner trafikolyckorna, både i städerna och utanför städerna. Invånarna i Hanoi åker 
mestadels buss eller cykel, eftersom väldigt få har råd att köpa en egen bil. De 
bilar som är till salu är ofta äldre modeller som saknar säkerhetsutrustning som 
t.ex. bilbälte. Därför är användning av bilbälte ganska ovanligt. Föräldrar med 
bil låter ofta sina barn sitta i baksätet utan bilbälte. Bilbarnstolar finns att köpa, 
men det är väldigt få föräldrar som skaffat sig en sådan, vilket till stor del beror 
på kostnaden, men även bristande kunskap om bilbarnstolens fördelar har 
betydelse i sammanhanget. De föräldrar som har kunskap om bilbarnstolar anser 
att de är bra, men för dyra. De föräldrar som skaffat sig en bilbarnstol är oftast 
välbeställda personer som vistas mycket i väst. Hastigheten i tätort samt utanför 
tätort är 45 km/tim respektive 80–100 km/tim. 
 
2.2.1.2 Thailand 
För några månader sedan började Thailand tillämpa lagen om bilbälte. Innan 
lagen blev aktuell användes inte bilbälte, trots att förarna var väl informerade om 
nyttan. Med andra ord fanns kunskapen, men inte viljan. I ett inledningsskede 
har polisen fått stränga order om att ge höga böter åt dem som bryter mot 
bälteslagen, något som väntas fortgå tills det blir naturligt för både förare och 
medpassagerare att använda bilbälte.  

I huvudstaden Bangkok, liksom i de större städerna, är bilbarnstolar ganska 
ovanliga och på landsbygden eller i de mindre städerna förekommer de praktiskt 
taget inte alls. Barnen sitter väldigt ofta i framsätet, eller i baksätet, utan bilbälte. 
Om det är trångt i bilen placeras barnet helst i knät på en vuxen.  

Att thailändska föräldrar inte köper bilbarnstolar är till viss del en ekonomisk 
fråga, men beror också på bristande kunskap och att det inte finns någon lag som 
föreskriver detta. De få personer som trots detta äger en bilbarnstol har, enligt 
ambassadören, i regel inhandlat den utomlands. Detta innebär att den inhemska 
försäljningen av bilbarnstolar inte lönar sig, vilket i sin tur leder till att de bil-
barnstolar som säljs är omoderna.  

Maxhastigheten i tätort samt utanför tätort är 50 km/tim respektive 80 
km/tim. 
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2.2.1.3 Filippinerna 
I Filippinerna undervisas barnen på ett tidigt stadium om trafikreglerna och i 
trafikskolorna satsas det mycket på att informera de blivande bilförarna inte bara 
om gällande trafikregler, utan även om vikten av att använda bilbälte och bil-
barnstolar. Medvetenheten hos filippinarna är stor om hur bilbälte både i 
framsätet och i baksätet kan rädda liv, varför alla bilar säljs med full 
säkerhetsutrustning. Detta medför, enligt ambassadören Erlindo, att alla 
passagerare – såväl barn som vuxna – använder bilbälte både fram och bak under 
bilfärden. Att barnet sitter i en vuxen människas knä under bilfärden hör till 
ovanligheten; barnen sitter antingen själva eller i bilbarnstolar. Ambassadören 
berättar också om att man genomfört kampanjer för en ökad användning av 
bilbarnstolar, eftersom dessa inte funnits så länge på marknaden. 

Maxhastigheten i städerna är 30–50 km/tim och 60–120 km/tim utanför 
städerna. 

 
2.2.1.4 Indien 
I Indien, som är världens mest tätbefolkade land, är det väldigt många som rör 
sig ute i trafiken i egenskap av fotgängare, cyklister, mopedister och bilförare. I 
en sådan miljö är det viktigt att trafikanterna är väl medvetna om rådande trafik-
regler. Enligt pressekreteraren i Tripathi är det inget fel på medvetenheten bland 
trafikanterna. Detta har dock visat sig otillräckligt. Många bryter ändå mot reg-
lerna, vilket fått till följd att siffran för antalet skadade och dödade i trafiken är 
hög.  

Barn sitter i regel inte i framsätet, utan i baksätet. Det är också vanligt att de 
sitter i knät på en medpassagerare om det är ont om plats. Familjerna är 
vanligtvis så pass stora i Indien att man helt enkelt inte får plats med bilbarnstol i 
bilen. På grund av det stora antalet människor i städerna, så kan bilisterna oftast 
inte köra fortare än 30 km/tim. Utanför städerna är maxhastigheten 60 km/tim. 
Bilisterna anser att hastigheterna inte är tillräckligt höga för att orsaka allvarliga 
bilolyckor och även om bilbälte finns, så bryr man sig inte om att använda det. 

 
2.2.1.5 Sri Lanka 
I Sri Lanka är det ovanligt att bilförarna och medpassagerarna använder bilbälte. 
Däremot är det ganska vanligt att barn sitter i knät på en vuxen under bilfärden 
om det är ont om plats. Bilbarnstolarna används i regel inte, vilket beror på brist-
fällig information, tradition och ekonomi. Bilbarnstolar är dyra och saluförs 
endast i de stora städerna. Städerna är väldigt tätbefolkade och vägarna är dåliga, 
vilket innebär att man inte kan köra speciellt fort (maxhastigheten är 32 km/tim). 
Detta är kanske huvudanledningen till att bilisterna inte använder bilbälte eller 
bilbarnstol. Enligt presschefen Sarath Wattegedera anser bilisterna att den låga 
hastigheten i sig motverkar allvarliga trafikolyckor. Utanför tätorterna är den 
rekommenderade hastigheten 55 km/tim, men de dåliga vägarna tillåter inte 
högre farter än 30 km/tim. 
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2.2.2 Afrika 
2.2.2.1 Eritrea 
I Eritrea är det väldigt få som har råd att köpa en bil och invånarna åker för det 
mesta buss, moped eller cykel. De människor som har råd att hålla sig med bil 
kommer från över– eller medelklassen. Efter många år av inbördeskrig och all-
mänt kaos råder det fortfarande en påtaglig brist på respekt för lag och ordning. 
Detta innebär också att man inte följer trafikregler. Väldigt få förare använder 
bilbälte och bilbarnstolar kan man överhuvudtaget inte köpa i landet. Eritreas 
ambassadör i Stockholm anser att den information som förmedlas i körskolorna 
om bilbältesanvändning är otillräcklig, vilket också bidrar till att bilisterna inte 
bryr sig. 

Hastigheten i tätorten är 50 km/tim, runt skolor 30 km/tim. På grund av dåligt 
väglag är det svårt att komma upp till hastigheter på över 70 km/tim på lands-
vägarna och några egentliga motorvägar finns inte. 

 
2.2.2.2 Kenya 
Som bilförare i Kenya möter man många problem som gör det svårt att 
respektera trafikreglerna, menar den kenyanske ambassadören Anthony Safari. 
Det största problemet är att det finns väldigt få asfalterade vägar. I många städer 
kan bilköerna bli ganska långa, speciellt när det regnar och vägarna blir leriga. 
Bilarna kan stå stilla i timtal och trots den tillåtna hastigheten på 50 km/tim i 
städerna kan bilisterna inte köra fortare än 30 km/tim. Utanför städerna ser 
situationen likartad ut: den tillåtna hastigheten är 100 km/tim, men bilisterna kan 
inte köra fortare än 60 km/tim. Detta medför att de flesta bilförarna inte är så 
noga med att använda bilbälte och förarna använder bilbälte , enligt Safari, i 
högre utsträckning än medpassagerarna. Däremot är det lag på att bilföraren 
måste informera medpassageraren om att bilbälte finns som säkerhetsutrustning i 
bilen och råda personen i fråga att använda sig av detta. Barn som sitter i 
framsätet använder ofta bilbälte. Föräldrarna eller bilförarna föredrar att barnen 
sitter i baksätet med bilbälte på. Därför är det ovanligt med barn sittande i 
framsätet i en vuxen människas knä under bilfärden, speciellt i privata bilar. De 
kenyanska bilförarna är ganska noga med bilbälte, men däremot tar de inte 
bilbarnstolar riktigt på allvar. Skälet till detta är att det saknas kunskap. Därför 
har man startat informationskampanjer som ska få fler förare att köpa 
bilbarnstolar. 

 
2.2.2.3 Marocko 
Enligt den marockanske ambassadören Foud, är de marockanska trafikreglerna 
internationella; brott mot dessa straffas med höga böter. De marockanska 
myndigheterna har satsat mycket på information och kampanjer av olika slag där 
de har betonat hur viktigt det är att såväl föraren som medpassagerarna använder 
bilbälte både i framsätet och i baksätet. De har försökt att visa på vad som kan 
hända när en trafikolycka inträffar. Vidare är det enligt lag förbjudet för barn att 
sitta i framsätet, annat än i bilbarnstol, eller i knät på en vuxen under bilfärden. 
Kampanjer har genomförts för att sprida information om bilbarnstol, även om 
dessa inte varit lika omfattande som bilbälteskampanjerna. Trots dessa insatser 
har marockanerna fortfarande en passiv inställning, både till bilbälte och till 
bilbarnstol. Men det är alltså väldigt ovanligt att barn sitter i framsätet utan bälte. 



VTI RAPPORT 454 21 

Maxhastigheten i städerna är 40 km/tim och på motorvägarna är den högsta 
tillåtna hastigheten 120 km/tim. 
 
2.2.3 Mellanöstern 
2.2.3.1 Irak 
I Irak råder stor fattigdom, vilket har lett till att både beslutsfattarna och landets 
övriga invånare, speciellt i Bagdad, inte är så måna om att följa trafikreglerna. 
Det existerar t.ex. ingen maxhastighet; bilisterna får köra så fort de vill, men det 
sker på egen risk. Det primära i dagens Irak är att överleva och då får trafik-
säkerhetsfrågor en låg prioritet. Att äga en bil är en lyx som väldigt få kan unna 
sig. De människor som äger en bil har många gånger även en privatchaufför, 
vilket innebär att bilens ägare sitter i baksätet och då utan bilbälte. Både små och 
stora barn sitter i baksätet utan bälte; små barn kan möjligen sitta i knät på en 
vuxen. Att sitta i framsätet anses inte riktigt fint. De människor som kommer 
från medelklassen och äger bil har ofta haft sina bilar i 20–30 år. Detta innebär 
att bilbälte inte finns som standardutrustning. De nya bilarna är däremot ut-
rustade med bilbälte, men de används varken av bilförare eller passagerare. Det 
anses till och med vara väldigt ohövligt att använda bilbälte när man åker taxi, 
eftersom detta är ett tecken på att man inte litar på att taxichauffören är en säker 
förare. När det gäller bilbarnstolar är det enligt den svenske ambassadören i 
Amman väldigt få som är medvetna om att sådana överhuvudtaget existerar. 

 
2.2.3.2 Iran 
Trafikreglerna och lagarna är precis som de europeiska, eftersom Iran har skrivit 
under de internationella trafikreglerna. Det finns tre sorters körkort i Iran: för bil, 
buss och taxi. Körkortsutbildningen är ganska hård jämfört med andra länder i 
Mellanöstern, berättar den kulturansvarige i den iranska kulturföreningen i 
Göteborg. Först ska de blivande bilförarna klara av den teoretiska delen och 
sedan får de köra upp med en polis som kontrollant. Det är också lag på att 
förarna måste förlänga körkortet vart tionde år, vilket innebär synkontroll och 
förnyad uppkörning.  

Trots att bilbälte är obligatoriskt i Iran, så har bilisterna en ganska nonchalant 
syn på detta. För att komma till rätta med detta har man infört höga böter. 
Bilbarnstolar har funnits i Iran sedan 1970–talet och är relativt billiga, men ändå 
är det väldigt få som köper dem. Detta beror delvis på okunskap, men också på 
att man har stora familjer och helt enkelt inte får rum med en bilbarnstol. För att 
öka användningen har myndigheterna börjat att informera om fördelarna med 
bilbarnstolar. 
 
2.2.3.3 Turkiet  
I Turkiet behöver i regel inte de blivande bilisterna genomgå någon körkortsut-
bildning. De blivande bilisterna kan utan problem köpa ett fullständigt och i 
högsta grad lagligt körkort. Turkiet är ett av de länder som har skrivit under de 
internationella trafikreglerna, vilket bl.a. innebär att det är lag på bilbälte. Trots 
detta är det få som använder bältet, enligt ordföranden i den turkiska föreningen 
i Göteborg. Polisen är nonchalant och det går väldigt lätt att muta sig ur ett 
problem. För att få bukt med detta pågår det kampanjer från statens sida för en 
ökad användning av bilbälte både fram och bak i bilen. Hittills har dessa dock 
varit resultatlösa, trots att man pekat på att det är väldigt många som dör i trafik-
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olyckor beroende på att föraren och medpassagerarna inte har använt bilbälte. En 
annan orsak till olyckor är alkohol och det är väldigt vanligt med alkohol-
påverkade förare. Trafikinstitutet I Turkiet, motsvarande Statens Väg– och 
Transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige, har beräknat att trafiken skördar fler 
dödsoffer per år än i kriget mot PKK. Liksom var fallet med bilbälte är inte 
heller bilbarnstolar något som intresserar de turkiska bilisterna. Den turkiska 
staten har inte gått ut med information om bilbarnstolar, eftersom man inte tror 
att detta kommer att leda till ökad användning. Eftersom de flesta turkiska 
familjer har mer än tre barn tror man heller inte det är praktiskt genomförbart  
 
2.2.4 Europa 
2.2.4.1 F.d. Jugoslavien 
Enligt Trafikinstitutet, med säte i huvudstaden Belgrad, är det bältesplikt i fram-
sätet och i baksätet för föraren och medpassagerarna. Det existerar fortfarande 
enligt en av trafikforskarna på Trafikinstitutet, bilar av äldre modeller som 
saknar säkerhetsutrustning och då gäller inte lagen. Har bilen säkerhetsutrust-
ning så är lagen sträng mot de som inte använder bilbälte. I Jugoslavien är trafik-
polisen ofta ute på vägarna för att kontrollera bilbältesanvändningen men också 
hastighet och alkoholhalten hos bilförarna. De som bryter mot lagen och inte 
använder bilbälten eller kör mer än 60 km/h inom tätort eller mer än120 km/h på 
motorväg får betala höga böter oftast på plats. I vissa fall där föraren har kört 
onykter tas körkortet i beslag tills bilföraren får träffa en domare, som avgör om 
föraren ska få tillbaka körkortet eller inte. 

I Jugoslavien är det inte tillåtet för barn under tolv år att sitta i framsätet även 
om de sitter i bilbarnstol. Enligt lagen bör en vuxen sitta i baksätet tillsammans 
med barnen som ska, om möjligt, vara bältade. Bilbarnstolar finns i de större 
städerna men i mycket begränsad upplaga. Det är därför vanligt att familjer åker 
utomlands och köper bilbarnstolar. Trots detta, enligt trafikforskaren, är inte bil-
barnstolar en klassfråga, eftersom människor ur olika samhällsklasser har bil-
barnstolar, utan det är snarare en fråga om information. Invånarna i Jugoslavien 
har inte alltid lyssnat på den sporadiska informationen som varit tillgänglig i 
massmedian. Detta är en av anledningarna till att det är väldigt få föräldrar som 
använder bilbarnstolar eller bilkudde. En annan är att den information som 
riktats till allmänheten varit otillräcklig och det behövs ökade resurser för att 
bilförarna ska bli medvetna om hur viktigt det är att med säkerhetsanordningen. 
 
2.2.4.2 Bosnien 
I Bosnien håller trafikreglerna på att ändras. Enligt den bosniske presschefen på 
ambassaden i Stockholm kommer de nya trafikreglerna att träda i kraft inom 
något år. Fram till dess tillämpas Jugoslaviens trafikregler, vilket innebär att det 
är lag på att både bilföraren och medpassagerarna måste använda bilbälte, men 
endast i framsätet. I och med de nya trafikreglerna kommer olika kampanjer att 
betona fördelarna med bilbälte. Detta anser trafikforskarna kommer att leda till 
att man börjar använda bilbälte både fram och bak i större utsträckning, men 
också till att man kommer att använda bilbarnstolar. Trafikforskarna kommer att 
arbeta för att sprida information om bilbarnstolarnas fördelar och nackdelar. 
Detta ska i huvudsak ske i samband med körkortsutbildningen. Den främsta 
anledningen till att bilisterna har en passiv inställning till bilbälte och bilbarn-
stolar är främst bristande information, men också felaktiga attityder. Eftersom 
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föräldrarna allt som oftast inte använder bilbältet , brukar heller inte deras barn, 
då de fått körkort, göra det. Traditionen och attityden måste ändras, men i första 
hand behövs det nya bilar med full standardutrustning. 

 
2.2.4.3 Kroatien 
I Kroatien är det lag på att både bilförarna och medpassagerarna ska använda bil-
bälte. Om man inte använder bilbälte, så är straffet höga böter, förklarar den 
kroatiske presschefen Spoljavic. Eftersom Kroatien håller på att EU–anpassa 
trafiken är det viktigt att bilförarna och medpassagerarna gör sig av med gamla 
vanor, t.ex. att inte använda bilbälte. Det har alltid varit lag på bilbälte i 
Kroatien, men endast ett fåtal trafikanter har respekterat detta. Polisens passiva 
attityd till trafikkontroller har gjort att den kroatiska staten inte har ägnat så 
mycket uppmärksamhet åt detta. Nu när Kroatien har sökt EU–medlemskap har 
staten satsat mycket på att ändra människors passiva attityd till bilbälte. Ett led i 
detta arbete är att betrakta gruppen som inte använder bilbälte som kriminella 
och att bötfälla dem. Under ett decennium har det, enligt Spoljavic, skrivits i 
tidningarna om hur bilbarnstolar räddar liv, men de som har tagit till sig 
informationen och skaffat sig en sådan är fortfarande i minoritet. I huvudsak är 
det en klassfråga. 

 
2.2.4.4 Makedonien 
De makedonska bilförarna är i de flesta fall disciplinerade i trafiken. De respek-
terar trafikreglerna, vilket innebär att de stannar vid rött trafikljus, väjningsplikt, 
stopplikt etc. Sedan 1985 finns det en informell lag på att bilförare och 
medpassagerare ska använda bilbälte, även i baksätet. Detta innebär, enligt 
Dimitar Emilov, som är informationsansvarig på Kommunikationsdepartementet 
i Skopje, att polisen har rätt att stoppa bilföraren ifall han/hon inte sitter 
fastspänd och ge vederbörande en varning. Eftersom det inte finns någon lag 
som säger att bilförarna och medpassagerarna ska använda bilbälte, kan polisen 
inte göra mer än att ge föraren en varning och informera om fördelarna med att 
använda bilbälte. 

I Makedonien är det lag på att barn under 12 år inte får sitta i framsätet. Trots 
detta är det inte ovanligt att barnet sitter i en vuxens knä under bilfärden, om 
man har ont om plats. Utbudet av bilbarnstolar är väldigt begränsat.  

Hastigheten i tätort är 60 km/tim, på motortrafikled 80 km/tim och på 
motorväg är den högsta tillåtna hastigheten 120 km/tim. 

 
2.2.4.5 Bulgarien 
Enligt den bulgariska lagstiftningen måste både förare och medpassagerare an-
vända bilbälte. Detta gäller även för barn. Problemet, enligt presschefen Tzveta 
Botcheva, består i att det är väldigt många bilar av äldre modeller som saknar 
säkerhetsutrustning. Därför är bilförare som använder bilbälte i minoritet. 

Det är vanligt att barn sitter i knät på en vuxen under bilfärden, men bara i 
baksätet. I Bulgarien saknas det bilbarnstolar i de flesta bilarna. Anledningen till 
detta är av ekonomisk natur snarare än brist på information.  

Maxhastigheten i tätort är 50km/tim och utanför tätort 90–120 km/tim. 
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2.2.4.6 Polen 
Enligt den polske presschefen Wieslav Tarka, kör de polska bilisterna mer dyna-
miskt än de svenska. Det finns mycket bilar i rörelse, varför polackerna håller 
sig ganska strikt till de givna trafikreglerna. Ett exempel på detta är att man är 
mycket bättre på att använda blinkers i Polen än i Sverige, förklarar Tarka. Trots 
detta är det många som dör i trafiken. 

I alla de nya och moderna bilarna ingår all västeuropeisk standard, dvs. bil-
bälte, första hjälpen samt en brandsläckare, vilket inte ingick i de äldre bilmo-
dellerna. Polackerna har satsat mycket på att modernisera och förbättra trafik-
miljön, även som ett led i EU–anpassningen. Enligt Tarka har Polen lyckats att 
EU–anpassa sin trafik mycket bättre än många andra länder i väst. De har även 
satsat på miljön. Det är t.ex. obligatoriskt att bilarna är försedda med katalysator. 
Bilarna får även genomgå bilprovning, enligt de kriterier som gäller i väst. 

Lag på bälte både fram och bak gällde även innan EU–anpassningen, men 
polisens passiva inställning gjorde att bilisterna inte brydde sig särskilt mycket 
om detta. Dessutom var inte alla bilar utrustade med bilbälte. I EU är det inte lag 
på bilbarnstolar, vilket gör att det är väldigt få förare i Polen som använder 
bilbarnstolar. Enligt Tarka är det inte otillräcklig information, utan den höga 
kostnaden, som gör att folk inte köper dem samt att det inte föreskrivs av någon 
lag. I motsats till stadsborna använder invånarna i byarna varken bilbälte eller 
bilbarnstolar.  

Maxhastigheten i Polen är 60 km/tim i staden och 90 km/tim på motor-
vägarna. 
 
2.2.5 Sydamerika 
2.2.5.1 Chile 
Även i Chile är det få föräldrar som har tillgång till bilbarnstolar. En av de vikti-
gaste anledningarna är kostnaden; det är dyrt att köpa en bilbarnstol. En annan 
anledning är bristen på information; Staten har inte satsat tillräckligt på att 
informera om vare sig bilbarnstolar eller bilbälte. De chilenska myndigheterna 
informerar via TV och dagspress. På detta sätt når man omkring 75% av 
befolkningen.  

En undersökning som Trafiksäkerhetsverket i Chile (1997) genomfört visar 
att cirka 16% av befolkningen är motståndare till att använda bilbälte. Skälen 
som de tillfrågade bilisterna anförde var att det var obekvämt, att de var rädda att 
bli fastklämda vid en trafikolycka samt att de brukar glömma att spänna fast sig. 
Majoriteten av de tillfrågade bilisterna i undersökningen var dock medveten om 
att det är lag på att använda bilbälte. 

Studien delade in deltagarna i två grupper: den grupp som använde bilbälte 
kallades ”den säkra”, medan den andra gruppen, som inte använder bilbälte, 
kallades ”den ansvarslösa”. 

Personerna i den ”säkra” gruppen använde bilbälte på grund av att ansåg det 
vara en nödvändighet, men också för att det räddade liv, vilket fick dem att 
känna sig trygga. Att använda bilbältet hade blivit till en vana för denna grupp.  

Den ”ansvarslösa” gruppen ansåg i motsats till den förra gruppen att det inte 
låg någon risk i att inte använda bilbälte. Bilbältet fick dem heller inte att känna 
sig lika trygga som den förra gruppen, då de menade att ”en bilolycka kan 
inträffa oavsett man är fastspänd eller inte”. Denna grupp ansåg vidare att 
bilbälte, liksom trafikregler i övrigt, utgjorde hinder för att köra fritt. De tyckte 
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att trafikregler var onödiga och anledningen till att de överhuvudtaget följde 
trafikreglerna var att slippa tvingas betala höga böter. 

 
2.2.5.2 Peru 
Det största trafikproblemet i Peru består i att många bilister kör onyktra. Inställ-
ningen till bilbälte och bilbarnstolar är i högsta grad passiv, menar den peruan-
ska pressekreteraren. Kommunikationsdepartementet har informerat befolk-
ningen om både bilbälte och bilbarnstol, men bilisterna och medpassagerarna har 
inte riktigt tagit till sig denna kunskap. En viktig anledning till detta är att bilarna 
saknar bilbälte både i framsätet och i baksätet. En annan anledning kan vara att 
bilbarnstolar är väldigt dyra och svåra att få tag på; de finns endast i de största 
städerna och då mycket begränsad omfattning. 
 
2.3 Sammanfattning 
Bilbältesanvändningen bland bilister och medpassagerare är i många länder 
bristfällig och trafikdisciplinen är dålig. En orsak till detta är bristande 
information om vikten av att använda bilbälte. En annan orsak är att bilarna ofta 
är så pass gamla att de saknar standardutrustning, som till exempel bilbälte. Så är 
fallet i Vietnam och i Irak, där staten inte anser att det är någon idé att vare sig 
informera om fördelarna med bilbälte eller att lagstifta. I motsats till dessa båda 
länder, har myndigheterna i länder som Peru, Bulgarien, Bosnien och 
Makedonien satsat på att informera om fördelarna med bilbälte, trots att 
majoriteten äger bilar som saknar standardutrustning. Bristande information är 
en viktig orsak till bilisternas negativa inställning till bilbälte. Därför försöker 
man med hjälp av olika kampanjer ändra bilisternas attityd till bilbälte. 

En annan anledning till att såväl förare som medpassagerare inte använder 
bilbälte är att det inte är olagligt. I t.ex. Thailand fanns kunskapen om bilbältets 
fördelar, men viljan att använda detsamma saknades. Detta var den viktigaste or-
saken till att den thailändska staten till slut lagstiftade om obligatorisk 
användning av bilbälte både i framsätet och i baksätet. I Kenya, Indien, Eritrea 
och Sri Lanka är det också lag på att bilbälte ska användas både i framsätet och i 
baksätet. Liksom i Thailand är man även i dessa länder medveten om att bilbälte 
räddar liv, men viljan att spänna på sig ett saknas. Skälet till detta är att det inte 
finns några riktiga vägar; vägarna är leriga och speciellt vid regn kan bilköerna 
bli ganska långa. Bilisterna kan under dessa omständigheter inte köra mer än 30 
km/tim – en hastighet som bilisterna anser vara alldeles för låg för att en 
allvarlig olycka ska kunna inträffa. På grund av detta använder majoriteten inte 
bilbälte, trots att detta förfarande är olagligt.  

I Iran, Kroatien och Polen är bilbälte obligatoriskt sedan många år tillbaka, 
men bilisterna är ofta försumliga och har en likgiltig inställning till bilbälte. För 
att bekämpa detta har man infört höga böter. Detta ska, i kombination med 
omfattande poliskontroller, få de bilister som bryter mot reglerna att känna sig 
som brottslingar. Som motsatser till Iran, Polen och Kroatien får man väl 
betrakta Turkiet och Marocko, där det visserligen pågår ständiga kampanjer från 
statens sida, men som p.g.a. det bristfälliga samarbetet med polisen, tyvärr inte 
får önskad effekt. Polisen är helt enkelt inte tillräckligt intresserad.  

Filippinerna är det land som skiljer sig mest från de övriga länderna i under-
sökningen. Där informerar trafiklärarna barnen redan i småskolan om hur de ska 
bete sig i trafiken och hur viktigt det är att de spänner fast sig när de följer med 
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föräldrarna i bilen. Meningen är att barnen i sin tur ska påverka sina föräldrar. 
Denna metod har fungerat bra eftersom medvetenheten och därmed också 
användningen av bilbälte är större i Filippinerna än i de andra länderna. 

När det gäller bilbarnstolar är det ekonomiska faktorer som är avgörande för 
beslutet att använda sig av sådana eller inte. I det här sammanhanget gäller inte 
samma omständigheter som för bilbältesanvändning. Bilbarnstolar går därför att 
definiera som något av en klassfråga, där endast de välbeställda bilförarna 
skaffar sig bilbarnstolar, vilka man f.ö. till stor del köper utomlands, eftersom de 
är svåra att få tag i på den inhemska marknaden. Så är fallet i Sri Lanka, Eritrea, 
Kenya, Peru, Bosnien, Polen, Makedonien och Irak.  

Användning av bilbarnstolar i Filippinerna är också högre jämfört med de 
andra undersökta länderna. Anledningen är att trafiklärarna på uppdrag av staten 
och dem som tillverkar bilbarnstolar har lyckats att föra fram budskapet till både 
skolbarn och nyblivna bilförare om hur viktigt det är att ha barn fastspända i bil-
barnstolar. Ett motsatt förhållande finner man i länder som Iran, Vietnam, 
Kroatien Bulgarien och Marocko, där varken myndigheter eller trafiklärare har 
lyckats föra fram budskapet om säkerhetsutrustning för barn i bil. 

I Indien och Turkiet är skälet till varför man inte använder bilbarnstol av en 
annan karaktär. Det beror i huvudsak på att familjerna är ganska stora. Varje 
familj har i genomsnitt mer än tre barn och det finns inte tillräckligt med plats 
för en bilbarnstol i bilen. 
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3 Intervjustudie med en grupp invandrare 
3.1 Metod 
3.1.1 Pilotstudie 
Först gjordes en pilotstudie med 20 invandrare med hjälp av semistrukturerade, 
enskilda intervjuer, baserade på en ”Intervjuguide” (bilaga 2) med syftet att få 
fram relevanta frågor för den kommande undersökningen. Detta var nödvändigt, 
eftersom de problem vi hade fått antydningar om i samband med invandrares 
trafikbeteende, kom huvudsakligen från ”svenska” källor och dessutom från 
människor med yrkesmässig anknytning till trafiksäkerhet. Vi ville därför genom 
denna något friare intervjumetod låta även invandrare själva få komma till tals i 
dessa frågor. 

I pilotstudien deltog 8 kvinnor och 12 män; fem personer från Bosnien, fyra 
från Irak, tre från vardera Libanon och Iran, två från Latinamerika och de övriga 
tre kom från Afghanistan, Kosovo respektive Spanien.  

Pilotundersökningen genomfördes i Värmland och i Skaraborg av två av 
projektgruppens medlemmar, vilka därmed både har samlat in svar på frågor och 
fått en uppfattning om respondenternas allmänna reaktioner på att överhuvud-
taget bli föremål för en intervju om trafiksäkerhetsfrågor. Resultatet kom att 
ligga till grund för hur frågorna och svarsalternativen till slut blev formulerade. 
 
3.1.2 Intervjuundersökning 
Intervjuerna gjordes med hjälp av en frågeblankett (bilaga 2), i huvudsak med 
fasta svarsalternativ. Bara några enstaka frågor krävde fria svar. Enkäten inleds 
med frågor om respondentens personliga bakgrund och trafikerfarenhet, resten 
behandlar de fem ämnesområdena: bilbälte, barn i bil, oskyddade trafikanter, 
hastighet och sanktioner. Till sist fick de tillfrågade tillfälle att fritt jämföra 
trafiksituationen i Sverige med den i sina hemländer. 

Vid sammanställningen av intervjufrågorna räknade vi med att vissa frågor 
(t.ex. om attityder till användning av barnstol och bilbälte och till fortkörning) 
skulle besvaras genom att respondenten fyllde i enkätformuläret (se Del 3 om 
enkätundersökningen). Dessa frågor har därför utelämnats från intervjun. 

Intervjuarna hade fått noggranna instruktioner om hur de skulle arbeta, både 
muntligen och skriftligen genom anvisningar på intervjuformulären. Varje in-
tervju skedde enskilt, vanligen i kommunens lokaler (t.ex. i SFI–skolan), varvid 
intervjuaren kryssade för, respektive skrev in respondentens svar i blanketten. 
Intervjun skedde på svenska, men i vissa fall var intervjuaren tvåspråkig och 
kunde hjälpa till med eventuella språksvårigheter. Det var många intervjuare 
inblandade, vilket ledde till viss variation t.ex. i hur explicit svaren på öppna 
frågor antecknades. 

Svaren på intervjufrågorna (även på öppna frågor) kodades och matades in i 
en databas. Därefter framställdes tabeller och korstabeller, vilka kommenteras i 
rapporten. 

Svaren på vissa öppna frågor sammanfattades i en mer essäistisk form, för att 
återge enskilda åsikter och iakttagelser. 
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3.1.3 Bakgrundsfrågor – Allmän bild av den undersökta gruppen  
3.1.3.1 Urval 
De invandrare som deltog i studien var personer som flyttat till Sverige mellan 
1985 och 1995, dvs. sådana som har varit här tillräckligt länge för att ha skaffat 
sig erfarenhet från svensk trafikkultur, men tillräckligt kort tid för att kunna anta 
att de inte är helt ”försvenskade”, utan fortfarande i viss mån påverkade av sina 
hemländers trafikkultur. 

Dessutom försökte vi att få: 
 

• jämn könsfördelning 
• större grupper (minst 40 personer) från f.d. Jugoslavien, Iran och 

Somalia, dvs. från de stora invandrargrupperna under den aktuella tids-
perioden 

• personer som har minderåriga barn i sin närmaste familjekrets 
• personer som kör bil själv eller har tillgång till bil i familjen. 

 
Att samla ett större antal personer från samma etniska grupp var problematiskt, 
bl.a. därför att det inte finns något sådant register över Sveriges invånare. De 
deltagande flyktingsamordnarna har därför valt ut ca 10 personer/kommun, med 
ambitionen att de dels ska vara någorlunda representativa för de invandrar-
grupper som finns i kommunen, dels berörda av undersökningens frågor (se bi-
laga 1 om skillnaden mellan begreppet invandrare och flykting). Målsättningen 
att ha minst 40 individer från de större invandrargrupperna har i och för sig upp-
nåtts vad gäller de från f.d. Jugoslavien, Iran och personer från arabländer (den 
senaste gruppen består av 39 personer), men andra grupper är för små för att 
man ska kunna dra några slutsatser om kulturspecifika drag ifråga om deras 
attityder till trafiksäkerhet. 

Även om undersökningen riktats till invandrare, utgår vi ifrån att ”invandrar-
skapet” inte är den enda – och kanske inte alltid den mest avgörande – egenskap 
som påverkar attityder och beteende i trafiken. Eftersom den undersökta gruppen 
i många avseenden är heterogen, har vi försökt att ta reda på så mycket som 
möjligt av respondenternas personliga bakgrund förutom ursprungsland – kön, 
ålder, utbildning, trafikerfarenhet, körkort osv. Vi ville därmed undvika 
stereotypa generaliseringar om ”invandrare” som om de vore en enhetlig grupp. 
(Se avsnitten Är invandrare en särskild riskgrupp samt Trafikbeteende i invand-
rarnas ursprungsländer).  

Här presenteras svaren på bakgrundsfrågorna i detalj. Uppgifterna kommer att 
användas som referensunderlag i senare delar av rapporten, där frågor och svar 
om bilbälte, barnstol, hastighet, sanktioner osv. diskuteras. Tabell 2 visar del-
tagarnas kön och ålder. 
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Tabell 2  Deltagarnas kön och ålder. 
 

Födelseår Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 
1947–56   (40–50 år)  41 23,43 24 18,32 65 21,24 
1957–66   (30–40 år) 90 51,43 74 56,49 164 53,60 
1967–76   (20–30 år) 44 25,14 33 25,19 77 25,16 
Totalt  175 100,00 131 100,00 306 100,00 

 n= antal personer 
 
I intervjuundersökningen deltog sammanlagt 306 individer, varav 131 kvinnor 
och 175 män. Något mer än hälften av respondenterna är mellan 30 och 40 år 
gamla, drygt en fjärdedel är yngre (mellan 20 och 30). Resten är i 40–årsåldern, 
upp till 50. I den äldsta gruppen är män något överrepresenterade, medan kvin-
nors andel är större i gruppen mellan 30–40 år. Tabell 3 visar deltagarnas ut-
bildning fördelat på män och kvinnor. 
 
Tabell 3  Utbildning/kön 
 

Utbildning Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
mindre än 6 år  5 2,87 6 4,58 11 3,61 
7 – 9 år 25 14,37 26 19,85 51 16,72 
10 – 12 år 71 40,81 41 31,30 112 36,72 
mer än 12 år 73 41,95 58 44,27 131 42,95 
Totalt  174 100,00 131 100,00 305 100,00 

 n=antal personer 
 
Frågan om utbildningstid ställdes om respondenternas ”vanliga” skolgång i 
grundskola, gymnasium och högskola eller motsvarande – inte olika kurser inom 
t.ex. SFI eller AMS. Svaren tyder på att utbildningsnivån är ganska hög: bara ca 
en femtedel har mindre än 10 års skolgång; däremot har närmare 43 procent 
någon form av eftergymnasial utbildning. Ca 40 procent av männen har läst på 
gymnasienivå. Motsvarande siffran för kvinnor är bara drygt 31procent. Kvinnor 
är något överrepresenterade bland både de låg– och de högutbildade. Tabell 4 
visar när deltagarna ankom till Sverige fördelat på män och kvinnor. 
 
Tabell 4  Ankomstår till Sverige/Kön 
 

Ankomstår Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
1985–87 33 18,86 28 21,37 61 19,94 
1988–90 31 17,71 31 23,66 62 20,26 
1991–95 111 63,43 72 54,97 183 59,80 
Totalt  175 100,00 131 100,00 306 100,00 

 n= antal personer 
 
De flesta respondenter hade vid intervjutillfället inte varit i Sverige mer än 5 år, 
vilket beror på att många bosnier kom hit under just den perioden. Bland de ny-
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anlända finns fler män än kvinnor. Tabell 5 visar deltagarnas ankomstår när de 
kom till Sverige fördelat på de olika åldrarna. 
 
Tabell 5  Ankomstår till Sverige/Ålder 
 

Ankomstår Födelseår Totalt 
 47–56 57–66 67–76  
 n % n % n % n % 
1985–87 25 38,46 30 18,29 6 7,79 61 19,94 
1988–90 15 23,08 29 17,68 18 23,38 62 20,26 
1991–95 25 38,46 105 64,03 53 68,83 183 59,80 
Totalt  65 100,00 164 100,00 77 100,00 306 100,00 

 n=antal personer 
 
Tabell 5 visar att andelen personer födda mellan 1947 t.o.m. 1956 är relativt 
jämn under de tre olika ankomståren. Däremot har andelen yngre personer ökat 
betydligt bland de som ankom efter 1990. Tabell 6 visar vilken typ av bostads-
område som personerna nu bor i. 
 
Tabell 6  Typ av bostadsområde 
 

Nuvarande boende Totalt 
 n % 
Mindre ort – lite trafik   110 35,95 
Utanför större tätort    90 29,41 
Större tätort   104 33,99 
På landet 2 0,65 
Totalt 306 100,00 

 n=antal personer 
 
Denna fråga ställdes i samband med ämnet ”oskyddade trafikanter” i en senare 
del av intervjun. Sammanlagt nämns 22 hemorter. Bara två respondenter bor på 
landet. Ca en tredjedel bor vardera i områden som ur trafikmiljöaspekt kan 
räknas som: 
 
a) mindre orter: lite trafik, enstaka övergångsställe; 
b) större tätorter: centralt, med trafikljus, övergångsställe, gång– och cykel-

banor, genomfartstrafik; 
c) områden utanför större tätorter: nästan bilfritt bostadsområde, övergångs-

ställen, gång– och cykelbanor 
 
Deltagarna fick tala om vilket land de ursprungligen kom från. Dessa uppgifter 
grupperades sedan enligt geografiska eller kulturella kriterier (Asien, Afrika, 
Europa, Latinamerika, Arabländer). Detta är en svaghet för undersökningen, 
eftersom t.ex. trafikregler ofta är nationellt definierade. Men om ett land inte 
kommit att representeras av mer än ett par–tre individer, var det rationellt att in-
dela dessa i större grupper. Se tabell 7 för denna gruppering samt antalet indi-
vider i varje grupp. 
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Tabell 7  Ursprungsland 
 

URSPRUNGSLÄNDER  Totalt % 
 
F.d. Jugoslavien 

Bosnien, Kroatien, Makedonien, 
Montenegro 

 
156 

 
50,98 

Arabländer   Irak 24, Libanon 16, Syrien 3, Marocko 1   
44 

 
14,38 

Iran  39 12,75 
Latinamerika    Chile 17, Peru 3, Mexico 1,   

El Salvador 1 
 

22 
 

7,19 
Turkiet   15 4,90 
Afrika     Somalien 7, Eritrea 4, Kenya 1, Kongo 1   

13 
 

4,25 
Asien   Sri Lanka 3, Filippinerna 2,  

Indien 2, Hong Kong 1,  
Thailand 1, Taiwan 1, Vietnam 1  

 
 

11 

 
 

3,60 
Övriga Europa    Finland 2, Bulgarien 1, Polen 1, Tyskland 

2  
 

5 
 

1,63 
Inget svar  1 0,32 
Totalt:  306 100,00 

 
Drygt hälften av respondenterna kommer från före detta Jugoslavien. Andra 
större grupper är från Iran samt från olika arabländer, särskilt Irak och Libanon. 
Resten av de tillfrågade, ca en femtedel, har en ganska varierande bakgrund: från 
Turkiet, Afrika, Asien och övriga Europa.  

Tyvärr är inte materialet jämnt fördelat mellan respondenter från olika ur-
sprungsländer (se avsnittet om Metod och genomförande), vilket påverkar möj-
ligheten att få statistiskt intressanta resultat om alla grupper. Enligt intervjuarna 
återspeglar emellertid materialet den faktiska fördelningen av invandrar-
grupperna i de kommuner där undersökningen gjordes. Tabell 8a – 8c behandlar 
respondenternas tidigare bosättning med avseende på kön, födelseår och utbild-
ning 
 
Tabell 8a  Ursprungsland /Kön  
 
Tidigare hemland Kvinnor Män Totalt 
 n % n % n % 
Afrika 6 46,15 7 53,84 13 4,25 
Arabländer 20 45,45 24 54,54 44 14,38 
Asien 8 72,72 3 27,27 11 3,59 
Övriga Europa 4 80,00 1 20,00 5 1,63 
Iran 16 41,02 23 58,97 39 12,75 
F.d. Jugoslavien 60 38,46 96 61,53 156 50,98 
Latinamerika 8 36,36 14 63,63 22 7,19 
Turkiet 8 53,33 7 46,66 15 4,9 
Inget svar 1 100,00 0 ,00 1 0,33 
Totalt 131 42,81 175 57,19 306 100,000 
 n=antal personer 
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Tabell 8a visar att bland ex–jugoslaver och latinamerikaner är andelen män 
större än genomsnittet, i de övriga grupperna är kvinnor något överrepresen-
terade. 
 
Tabell 8b  Ursprungsland/Födelseår 
 

Tidigare 
hemland 

Födelseår Totalt 

 47–56 57–66 67–76  
 n % n % n % n % 
Afrika 0 0 8 61,54 5 38,46 13 4,25 
Arabländer 8 18,18 20 45,46 16 36,36 44 14,38 
Asien 4 36,36 5 45,46 2 18,12 11 3,59 
Övriga. 
Europa  

2 40,0 1 20,00 2 40,00 5 1,63 

Iran 21 53,85 14 35,90 4 10,26 39 12,75 
F.d. 
Jugoslav. 

21 13,46 93 59,62 42 26,92 156 50,98 

Latinamerika 7 31,82 15 68,18 0 0 22 7,19 
Turkiet 2 13,33 7 46,67 6 40,00 15 4,9 
Inget svar 0 0 1 100,00 0 0 1 0,33 
Totalt 65 21,24 164 53,60 77 25,16 306 100,00 

 n=antal personer 
 
Tabell 8b visar att åldersfördelningen varierade något: iranier och latinameri-
kaner är äldre än genomsnittet, medan det finns fler yngre bland grupperna från 
Afrika, Arabländerna och Turkiet.  
 
Tabell 8c  Ursprungsland /Utbildning 
 
Tidigare 
Bosatt 

Utbildning antal år 

 <6 7–9 10–12 >12 Totalt 
 n % n % n % n % n % 
Afrika 1 7,69 2 15,38 5 38,46 5 38,46 13 4,26 
Arabl. 4 9,09 6 13,63 16 36,36 18 40,90 44 14,43 
Asien 3 27,27 1 9,09 4 36,36 3 27,27 11 3,61 
Ö Europa 0 0,00 2 40,00 0 0,00 3 60,00 5 1,64 
Iran 1 2,63 6 15,78 11 28,94 20 52,63 38 12,46 
F.d. Jug. 1 0,64 21 13,46 65 41,66 69 44,23 156 51,15 
Lat.am. 0 0,00 5 22,72 6 27,27 11 50,00 22 7,21 
Turkiet 1 6,66 8 53,33 4 26,66 2 13,33 15 4,92 
Ej svar 0 0,00 0 0,00 1 100,0 0 0,00 1 0,33 
Totalt 11 3,60 51 16,72 112 36,72 131 42,95 305 100,0 
 n=antal personer 
 
Utbildningsnivån: de högutbildade (med postgymnasial utbildning) är överrepre-
senterade i den iranska, latinamerikanska och ex–jugoslaviska gruppen (även 
bland dem från ”övriga Europa”). Bland personer från Turkiet finns det en högre 
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andel lågutbildade (med högst nio års skolgång) än genomsnittet. Tabell 9 visar 
boendemiljö i hemlandet 
 
Tabell 9  Boendemiljö i hemlandet. 
 

 Boende i hemlandet  
Tidigare 
hemland 

Storstad 
(>100 000) 

Mindre stad 
(> 100 000) 

Landsbygd Blandat Totalt 

 n % n % n % n % n % 
Afrika 6 46,15 3 23,07 1 7,69 3 23,07 13 4,26 
Arabl. 29 65,90 7 15,90 3 6,81 5 11,36 44 14,43 
Asien 4 36,36 4 36,36 1 9,09 2 18,18 11 3,61 
Ö Europa   2 40,00 1 20,00 2 40,00 0 0,00 5 1,64 
Iran 31 79,48 5 12,82 1 2,56 2 5,12 38 12,46 
F.d. Jug. 63 40,64 72 46,45 15 9,67 5 3,22 156 51,15 
Lat.am. 15 68,18 7 31,81 0 0,00 0 0,00 22 7,21 
Turkiet 9 60,00 3 20,00 2 13,33 1 6,66 15 4,92 
ej svar 1 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,33 
Totalt 160 52,45 102 33,44 25 8,19 18 5,90 305 100,0 

 n=antal personer 
 
Tabell 9 visar att drygt hälften är ursprungligen storstadsbor och ytterligare en 
tredjedel bodde förut i mindre städer. Bara en liten del bodde på landet. Detta 
gäller både kvinnor och män i alla nationalitetsgrupper, med mindre variationer. 

Vi kan alltså utgå från att de flesta invandrare i undersökningen har varit vana 
vid mer ”tätortstrafik” än vad de möter här, men man ska inte glömma skillnader 
i olika länders trafik i termer av biltäthet, vägförhållanden, trafikregler, kör-
kortsutbildning etc., (se Del 1.). Tabell 10 visar hur många av deltagarna som 
hade körkort innan de kom till Sverige. 
 
Tabell 10  Avlagt körkortsprov i hemlandet 
 

Körkort i hemlandet Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 

ja, i minst 8 år  50 28,90 16 12,50 66 21,93 
ja, i 7 –3 år 54 31,21 21 16,41 75 24,92 
ja, i högst 2 13 7,51 6 4,69 19 6,31 
ja (utan år) 2 1,16 1 0,78 3 1,00 
Ja totalt 119 68,78 44 34,38 163 54,16 
Nej 54 31,21 84 65,63 138 45,84 
Totalt  173 100,00 128 100,00 301 100,00 

 n=antal personer 
 
Mer än hälften, drygt 54 procent, hade körkort innan de kom till Sverige. Skill-
naden mellan kvinnor och män är uppenbar: nästan 70 procent av männen men 
bara ca 35 procent av kvinnorna hade körkort med sig från hemlandet.  

Svaren sorterades i kategorierna ”minst 8 år” till ”högst 2 år”. Vi ville på 
detta sätt få en uppfattning om hur lång körerfarenhet respondenterna hade från 
sina hemländer. Resultaten visade att de flesta som hade körkort från hemlandet 
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hade haft det i minst 3 år innan de kom till Sverige. Tabell 11 visar hur många 
som hade fått sitt körkort utbytt till ett svenskt. 
 
Tabell 11  Utbytt mot svenskt körkort/Ursprungsland 
 

Tidigare hemvist Bytt till svenskt körkort  
 n % 
Afrika 2 5,00 
Arabländer 8 20,00 
Asien 1 2,50 
Ö Europa 0 0,00 
Iran 20 50,00 
F.d. Jugoslavien 2 5,00 
Latinamerika 4 10,00 
Turkiet 3 7,50 
Totalt 40 100,00 

 n= antal personer 
 
Tabell 11 visar att fyrtio personer har bytt de körkort som de hade med sig från 
sina hemländer till svenska körkort. Hälften av dem är från Iran och från olika 
arabländer. Denna möjlighet existerar inte längre; man måste nämligen göra om 
provet. Från den 1 juli 1997 är det endast invandrare från EU–länder som tillåts 
att byta direkt till svenskt körkort. Tabell 12a visar hur många som avlagt 
svenskt körkortsprov men också vilket årtal fördelat på män och kvinnor. 
 
Tabell 12a  Svenskt körkortsprov/Kön 
 

Årtal för svenskt prov Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 
1985 – 1990 7 5,38 5 8,47 12 6,34 
1991–1995 87 66,92 23 38,98 110 58,20 
–1996 34 26,15 25 42,37 59 31,23 
börjat 2 1,54 6 10,17 8 4,23 
Totalt  130 100,00 59 100,00 189 100,00 

 n=antal personer 
 
Av de 306 intervjuade har sammanlagt 189 avlagt svenskt prov, varav åtta tog 
körlektioner när undersökningen gjordes. Liksom vid frågan om medhavt kör-
kort, är kvinnor även här starkt underrepresenterade. Men det kommer att bli fler 
och fler kvinnliga bilförare bland invandrare, då andelen kvinnor med ”färska” 
och pågående körkortsprov är större än för genomsnittet. Tabell 12b visar hur 
många som avlagt svenskt körkortsprov fördelat på vilket land de tidigare kom 
från. 
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Tabell 12b  Svenskt körkortsprov/Ursprungsland 
 

Tidigare hemland Totalt Svenskt 
 n % n % 

Afrika 13 4,25 8 4,23 
Arabländer 44 14,38 28 14,82 
Asien 11 3,60 7 3,70 
Ö Europa 5 1,63 2 1,06 
Iran 39 12,75 18 9,52 
Jugoslavien 156 50,98 100 52,91 
Latinamerika 22 7,19 15 7,94 
Turkiet 15 4,90 11 5,82 
Inget svar 1 0,32 0 0 
Totalt 305 100,00 189 100,00 

 n=antal personer 
 
Den största gruppen med svenskt körkortsprov är ex–jugoslaver, följt av araber 
och iranier. Sammanlagt har 229 utav de 306 respondenterna giltigt körkort. 
Tabell 13 visar hur många av deltagarna som har tillgång till bil fördelat på kön. 

 
Tabell 13  Tillgång till bil/Kön 
 

Tillgång till bil Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 
ja  151 86,78 119 93,70 270 89,70 
nej 23 13,22 8 6,30 31 10,30 
Totalt  174 100,00 127 100,00 301 100,00 

 n=antal personer 
 
Frågan har formulerats så att även dem som inte är ägare till någon bil i juridisk 
mening ska kunna svara ”ja” om de regelbundet har tillgång till bil. Erfarenheten 
visar att det inte är ovanligt att man äger bil gemensamt med vänner eller andra 
familjemedlemmar. Dessutom är begreppet ”familj” inte entydigt i en flerkultu-
rell kontext – vi har medvetet överlåtit tolkningen till respondenterna själva. Det 
är antagligen mer accepterat i vissa kulturer att man regelbundet lånar t.ex. sin 
kusins bil lika självklart som det i andra kulturer är att man och hustru använder 
bilen växelvis, efter behov. 

Nästan 90 procent av den undersökta gruppen har tillgång till bil. Observera 
att procenttalet inte är resultatet av ett slumpmässigt urval, då vi avsiktligen har 
sökt respondenter som är aktiva i biltrafiken. En högre andel kvinnor än män har 
bil i familjen (93 procent resp. 86 procent); ändå vet vi att det i de flesta fall är 
männen som har körkort. En möjlig förklaring är att det är viktigare att ha bil när 
man har familj och det finns antagligen fler ogifta unga män bland de tillfrågade 
än det finns ogifta kvinnor. 

Nästa fråga handlade om vilket märke bilen hade, vilket därefter klassificera-
des enligt storlek, baserat på en lista om bilars indelning i säkerhetsklasser, se 
tabell 14a. 
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Tabell 14a  Bilens storlek/Kön. 
 

Bilstorlek Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 

Liten 27 50,00 28 57,14 55 53,40 
Medelstor 13 24,07 14 28,57 27 26,21 
Stor 14 25,93 7 14,29 21 20,39 
Totalt  54 100,00 49 100,00 103 100,00 

 n=antal personer 
 
Enligt våra resultat är småbilar det allra vanligast (53,4 procent ). Bland ägarna 
till större bilar är männen överrepresenterade. Hur detta kan tolkas är oklart; 
vissa svar i undersökningen (t.ex. på fråga 15) tyder på att det i de flesta fall 
handlar om familjebilar. Antagligen är det ensamstående män som har en pre-
ferens för större bilar. Tabell 14b visar storleken på bilen samt om det finns 
någon skillnad beroende på vilket land respondenten kom från. 
 
Tabell 14b  Bilens storlek/Ursprungsland 
 
Tidigare 
hemvist 

Liten Medel Stor Totalt 

 n % n % n % n % 
Afrika 0 0,00 0 0,00 1 100,0 1 0,97 
Arabländer 6 42,85 2 14,28 6 42,85 14 13,59 
Asien 4 66,66 1 16,66 1 16,66 6 5,83 
Övriga Europa  2 66,66 1 33,33 0 0,00 3 2,91 
Iran 3 60,00 1 20,00 1 20,00 5 4,85 
F.d. Jugoslav. 36 54,54 22 33,33 8 12,12 66 64,08 
Latinamerika 4 50,00 0  4 50,00 8 7,77 
Turkiet 0  0  0  0  
Totalt 55 53,39 27 26,21 21 20,38 103 100,00 

 n=antal personer 
 

Stora bilar är vanligast hos dem som kommer från arabländer (42 procent, vid ett 
genomsnitt av 20 procent ), medan iranier och respondenter från asiatiska länder 
oftare köper småbilar. Tabell 14c visar bilens storlek samt när respondenten an-
lände till Sverige. 
 
Tabell 14c  Bilens storlek/Ankomstår 
 

Ankomstår till  
Sverige 

Bilens storlek Totalt 

 Liten Medel Stor   
 n % n % n % n % 

1985–87 3 27,27 3 27,27 5 45,45 11 10,68 
1988–91 8 42,10 4 21,05 7 36,84 19 18,45 
1992–95 44 60,27 20 27,39 9 12,32 73 70,87 
Totalt 55 53,39 27 26,21 21 20,38 103 100,00 

 n=antal personer 
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Ankomståret har betydelse för vilken bil man har; bland dem som kom mellan 
1985–87 är andelen stora och medelstora bilar av nyare årsmodell högre än 
genomsnittet, medan gamla småbilar är vanligast bland de nyanlända invand-
rarna. Resultaten stödjer polisens och bilbesiktningsmännens åsikter om att 
många invandrare kör gamla bilar, vilka enligt deras iakttagelser dessutom ofta 
är i dåligt skick (von Hirsch 1996). 

Tabell 15a visar bilarnas tillverkningsår fördelat på män och kvinnor. 
 
Tabell 15a  Bilens ålder/Kön 
 

Bilens ålder Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 
Äldre än 1985 (12 år eller äldre) 65 45,14 31 29,81 96 38,71 
1986 – 1993  (11–4 år) 78 54,17 68 65,38 146 58,87 
Nyare än 1994 (högst 3 år) 1 0,69 5 4,81 6 2,42 
Totalt  144 100,00 104 100,00 248 100,00 

 n=antal personer 
 
De flesta bilar var vid intervjutillfället mellan 4 och 11 år gamla. En ganska låg 
andel (nästan 39 procent) var 12 år eller äldre. Nyare bilar är sällsynta.  

Bilar som kvinnor har tillgång till är ofta nyare än genomsnittet: bara 29 pro-
cent har bilar som är äldre än 12 år (motsvarande siffra för män är 45 procent). 
Tabell 15b visar om det fanns någon skillnad mellan respondenter från olika 
länder i hur gamla eller nya bilar de hade tillgång till. 
 
Tabell 15b  Bilens ålder/Ursprungsland 
 

Tidigare 
hemland 

Bilens ålder (tillverkningsår) 
 

Totalt 

 Äldre än 1985 1986 – 1993 Nyare än 1994  
 n % n % n % n 
Afrika 3 33,33 6 66,66 0 0,00 9 
Arabländer 18 50,00 17 47,22 1 2,77 36 
Asien 1 11,11 7 77,77 1 11,11 9 
Övriga Europa  2 40,00 2 40,00 1 20,00 5 
Iran 10 28,57 23 65,71 2 5,71 35 
F.d. Jugoslav. 60 50,00 59 49,16 1 0,83 120 
Latinamerika 1 5,26 18 94,73 0  19 
Turkiet 1 7,14 13 92,85 0  14 
inget svar 0  1 100,0 0  1 
Totalt 96 38,71 146 58,87 6 2,41 248 

 n=antal personer 
 
Araber och ex–jugoslaver i den undersökta gruppen kör mestadels gamla bilar – 
dvs. från 1985 eller äldre – i större utsträckning (50 procent) än genomsnittet (38 
procent). I f.d. jugoslavernas fall kan detta bero på att de är bland de senast in-
vandrade och att de ännu inte hunnit skaffa sig resurser för att köpa dyrare, nyare 
bilar. Tabell 15c visar om respondenternas ankomstår har någon effekt på bilens 
ålder. 
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Tabell 15c  Bilens ålder/Ankomstår 
 

Ankomstår Bilens ålder Totalt 
 Äldre än 1985 1986 – 1993 Nyare än 1994  
 n % n % n % n 
1985–87 11 20,37 40 74,07 3 5,55 54 
1988–91 18 33,33 36 66,66 0 0,00 54 
1992–95 67 47,85 70 50,00 3 2,14 140 
Totalt 96 38,71 146 58,87 6 2,42 248 

 n=antal personer 
 
Tabell 15c visar att respondenterna som varit i Sverige sedan 1987 har något 
nyare bilar jämfört med de andra. Tabell 16a visar hur ofta de kör bil i tätort för-
delat på män och kvinnor. 
 
Tabell 16a  Bil i tätort/Kön 
 

Bil i tätort Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 
Varje dag 74 43,27 24 18,60 98 32,67 
Flera ggr/vecka  48 28,07 18 13,95 66 22,00 
Någon gång/vecka 26 15,20 25 19,38 51 17,00 
Någon gång/månad 11 6,43 3 2,33 14 4,67 
Periodvis mycket 1 0,58 2 1,55 3 1,00 
Övningskör 2 1,17 5 3,88 7 2,33 
Aldrig 9 5,26 52 40,31 61 20,33 
Totalt  171 100,00 129 100,00 300 100,00 

 n=antal personer 
 
Svaren tyder på att mer än hälften kör bil i tätort dagligen eller flera gånger i 
veckan. På landsväg kör man mer sällan – någon gång per månad eller per vecka 
är de vanligaste svaren. En femtedel kör aldrig bil; de flesta av dem är kvinnor. 
Bilen hör huvudsakligen till männens domäner. Tabell 16b visar hur ofta de kör 
bil utanför tätort, fördelat på män och kvinnor. 
 
Tabell 16b  Bil utanför tätort/Kön 
 

Bil utanför tätort Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 
Varje dag 22 13,02 10 7,87 32 10,81 
Flera ggr/vecka  22 13,02 5 3,94 27 9,12 
Någon gång/vecka 34 20,12 9 7,09 43 14,53 
Någon gång/månad 70 41,42 33 25,98 103 34,80 
Periodvis mycket 7 4,14 15 11,81 22 7,43 
Övningskör 2 1,18 4 3,15 6 2,03 
Aldrig 12 7,10 51 40,16 63 21,28 
Totalt  169 100,00 127 100,00 296 100,00 

 n=antal personer 
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Tabell 16b visar att en stor del män körde bil utanför tätort någon gång per 
månad följt av någon gång per vecka. Bland kvinnorna svarade en stor andel att 
de aldrig körde bil utanför tätort. Tabell 17 visar hur ofta de åker med som 
passagerare fördelat på män och kvinnor. 
 
Tabell 17  Passagerare/Kön 
 

Åker som passagerare Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 
Varje dag 11 6,32 15 11,54 26 8,55 
Flera ggr/vecka  17 9,77 48 36,92 65 21,38 
Någon gång/vecka 44 25,29 32 24,62 76 25,00 
Någon gång/månad 68 39,08 29 22,31 97 31,91 
Periodvis mycket 7 4,02 3 2,31 10 3,29 
Aldrig 27 15,52 3 2,31 30 9,87 
Totalt  174 100,00 130 100,00 304 100,00 

 n=antal personer 
 
Ungefär hälften av de tillfrågade åker bil som passagerare någon gång varje 
vecka. Kvinnor förekommer oftare som passagerare än männen, åtminstone be-
träffande dagliga bilfärder. Tabell 18 visar hur ofta de färdas tillsammans med 
egna eller andras barn i åldern 0–10 år. 
 
Tabell 18  Färdas med egna eller andras barn 
 

Färdas med 
barn under 10 år 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Ja, minst en gång i 
månaden 

 
150 

 
86,71 

 
105 

 
82,03 

 
255 

 
84,72 

Nej 23 13,29 23 17,97 46 15,28 
Totalt  173 100,00 128 100,00 301 100,00 

 n=antal personer 
 
Tabell 18 visar att närmare 85 procent av våra respondenter har erfarenhet av att 
åka med barn i bilen. 

Tabell 16 – 18 visar därmed på att en majoritet av respondentgruppen har stor 
erfarenhet av aktivt deltagande i biltrafiken, både som förare och som passa-
gerare. Svaren på de följande frågorna om beteendet i trafiken är därmed till 
största delen grundade på egna erfarenheter och upplevelser. 
 
Sammanfattning av urvalet 
Den undersökta gruppen är heterogen i många avseenden. Om vi ändå försöker 
nämna några karakteristiska drag som möjligen kan vara relevanta för plane-
ringen av informationsinsatser, kan vi nämna följande: 

 
• de flesta i gruppen kommer ursprungligen från stadsmiljö, många från stor-

städer 
• den allmänna utbildningsnivån är relativt hög 
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• drygt hälften hade körkort innan de kom till Sverige samt körvana från det 
egna hemlandet 

• närmare två tredjedelar av gruppen har gjort svenskt körkortsprov 
• omkring dubbelt så många män som kvinnor har körkort 
• majoriteten färdas regelbundet i bil, som förare eller som passagerare 
• många färdas regelbundet med minderåriga barn i bilen 
• äldre småbilar är ganska vanliga, särskilt bland de relativt nyanlända 
• ju längre man har varit i Sverige, desto vanligare är det att man kör nyare 

och större bilar. 
 
3.2 Resultat 
Intervjuundersökningen gjordes med hjälp av en enkät (bilaga2) med i huvudsak 
fasta svarsalternativ. Frågorna behandlade deras inställning till och kunskap om 
trafiksäkerhet inom fem olika områden: bilbälte, barn i bil, oskyddade trafikan-
ter, hastighet och sanktioner. Slutligen tillfrågades de om trafiksituationen i 
Sverige och hur denna var jämfört med hemlandet. 
 
3.2.1 Bilbälte 
Frågorna om bilbältet avser dels respondenternas attityder till bältet: tror man att 
det minskar risken för passagerare (fråga 16) anser man att det har några nack-
delar (20), dels deras faktiska användning av bältet som förare (fråga 17) och 
som passagerare i framsätet och i baksätet (frågor 18 – 19). 

Fråga 16 behandlar om de anser att risken ökar för medpassagerarna om de 
inte använder bilbälte. Resultatet från denna fråga visas i tabell 19a. 
 
Tabell 19a  Risk för att skadas utan bilbälte/Kön 
 

Risken ökar för 
passagerare utan 
bilbälte 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Nej, om säker förare 0 0,00 1 0,77 1 0,33 
Nej, inte i tätort 1 0,57 1 0,77 2 0,66 
Ja, alltid 156 88,64 110 84,62 266 86,92 
Ja, om man kör fort 19 10,80 18 13,85 37 12,09 
Totalt  176 100,00 130 100,00 306 100,00 

 n=antal personer 
 
Drygt 12 procent anser att låg hastighet kan kompensera avsaknaden av bältet. 
Siffrorna pekar på en inte helt ovanlig uppfattning, nämligen att bältet enbart är 
nödvändigt vid högre hastigheter. Intressant är att fler kvinnor än män resonerar 
på det sättet; svaren på flera andra frågor i vår studie tyder nämligen på att 
kvinnor i allmänhet är mer säkerhetsmedvetna än män. 

Tabell 19b visar hur många beroende på utbildning som ansåg att risken för 
att skadas ökades för medpassagerare om de inte använde bilbältet. 
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Tabell 19b  Risk för att skadas utan bilbälte/Utbildning 
 

Risken ökar för  Utbildning 
passagerare utan 
bilbälte 

< 6 år 
% 

7 – 9 år
% 

10 – 12 år
% 

> 12 år 
% 

Totalt 
% 

Nej om säker förare  0,00 0,00 0,00 0,76 0,32 
Nej, inte i tätort ,00 1,96 0,00 0,76 0,65 
Ja, alltid 36,36 82,35 89,28 90,84 86,88 
Ja, om man kör fort 63,64 15,69 10,72 7,64 12,15 
Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 n=antal personer 
 
Bland dem som tror att bältet bara behövs när man kör fort är de lågutbildade, 
med högst 9 års skolutbildning, klart överrepresenterade: de utgör nästan 80 pro-
cent . Detta tycks stärka Murrays resultat om sambandet mellan utbildning och 
riskbeteende (Murray 1997, 1998)  

Tabell 19c visar deras inställning till hur stor risken var att de som medpassa-
gerare skulle skadas om de inte använder bilbälte fördelat på ursprungsland. 
 
Tabell 19c  Risk för att skadas utan bilbälte/Ursprungsland 
 
Tidigare 
hemland 

Ja, alltid Nej om det är 
en säker 

förare 

Ja, om man 
kör fort 

Nej, inte i 
tätort 

Totalt

 n % n % n % n % n 
Afrika 11 84,61 0 0,00 2 15,38 0 0,00 13 
Arabländ. 33 75,00 1 2,27 8 18,18 2 4,54 44 
Asien 9 81,81 0 0,00 2 18,18 0 0,00 11 
Ö Europa 5 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 
Iran 33 84,61 0 0,00 6 15,38 0 0,00 39 
F.d. Jugosl. 140 89,74 0 0,00 16 10,25 0 0,00 156 
Lat.Am. 22 100,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 
Turkiet 13 86,66 0 0,00 2 13,33 0 0,00 15 
ej svar 0 0,00 0 0,00 1 100,0 0 0,00 1 
Totalt 266 86,92 1 0,32 37 12,09 2 0,65 306 
 n=antal personer 
 
Av de olika invandrargrupperna är det framför allt de som kommer från olika 
arabländer och från Asien som tror att bältet bara behövs vid högre hastigheter. I 
dessa båda grupper var det 18 procent som svarade så, jämfört med genom-
snittets 12 procent.  

Det är värt att notera att de som har avlagt svenskt körkortsprov är något mer 
införstådda med att bältet är nödvändigt vid alla hastigheter. Hela 91 procent av 
dessa tänker så, jämfört med gruppgenomsnittets 86 procent. Man kan alltså anta 
att körkortsundervisningen har en viss gynnsam påverkan i detta avseende. Detta 
kan samtidigt förklara att andelen kvinnor, som tror att bältet behövs framför allt 
vid höga hastigheter, är något större än andelen män; många fler män än kvinnor 
har ju genomgått körkortsutbildning. Det finns däremot ingen större skillnad 
mellan olika åldersgruppers uppfattning i frågan. Resultatet är av intresse för 
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framtida informationsåtgärder. Tabell 20a visar hur ofta de som förare eller 
passagerare använder bälte fördelat på män och kvinnor. 
 
Tabell 20a  Bältesanvändning bakom ratten/Kön 
 

Använder bil-
bälte vid 
körning 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Alltid 132 78,10 86 90,53 218 82,58 
Ofta 27 16,00 5 5,25 32 12,12 
Ibland 7 4,13 2 2,11 9 3,41 
Sällan 3 1,77 2 2,11 5 1,89 
Aldrig 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Totalt  169 100,00 95 100,00 264 100,00 

 n=antal personer 
 
Av svaren på frågorna om hur ofta man faktiskt använder bilbältet som förare 
och som passagerare, framgick, som väntat, att regelbunden bilbältesanvändning 
är vanligast bakom ratten (83 procent) samt i framsätet för passagerare (74 
procent), medan det bara är runt en tredjedel av respondenterna som alltid tar på 
sig bältet i baksätet. Resultaten visade också en tydlig skillnaden mellan 
kvinnors och mäns svar: 91 procent kvinnor men bara 78 procent män använder 
bältet regelbundet bakom ratten.  

Svarsalternativen på dessa frågor sträcker sig från ”alltid” till ”aldrig”, med 
”ofta”, ”ibland” och ”sällan” emellan. Att ta på sig på bilbälte när man sätter sig 
i bilen är för många en rutinmässig, nästan automatisk handling. Optimalt borde 
alltså alla svara ”alltid” på frågan. Man kan därför säga att även de som anger att 
de ”ofta” använder bälte, medger att de inte gör detta rutinmässigt.  

Tabell 20b visar hur ofta de som förare eller passagerare använder bälte för-
delat över de olika åldrarna. 
 
Tabell 20b  Bältesanvändning bakom ratten/Ålder 
 

Använder bil-
bälte vid kör-
ning 

Födelseålder Totalt 

 40–50 30–40 20–30  
 n % n % n % n % 
Alltid 50 86,21 115 79,86 53 85,48 218 82,58 
Ofta 4 6,90 22 15,28 6 9,68 32 12,12 
Ibland 3 5,17 5 3,48 1 1,62 9 3,41 
Sällan 1 1,72 2 1,38 2 3,22 5 1,89 
Aldrig 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Totalt 58 100,0 144 100,00 62 100,00 264 100,00 

 n=antal personer 
 
Intressant är att den äldsta gruppen, som känner sig mest besvärad av bilbälte (se 
fråga 20), ändå anger att de alltid använder bältet i högre utsträckning än genom-
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snittet, medan 30–40–åringar som påstår sig har minst obehag av bältet, inte är 
lika flitiga användare som de andra åldersgrupperna.  

Tabell 20c visar vilken effekt ankomståret till Sverige har på användandet av 
bilbälte. 
 
Tabell 20c  Bältesanvändning bakom ratten/Ankomstår 
 

Använder 
bilbälte vid 
körning 

Ankomstår till Sverige 

 85–87 88–91 92–95 Totalt 
 n % n % n % n % 
Alltid 51 85,00 44 81,48 123 82,00 218 82,58 
Ofta 5 8,34 8 14,82 19 12,67 32 12,12 
Ibland 2 3,33 1 1,85 6 4,00 9 3,41 
Sällan 2 3,33 1 1,85 2 1,33 5 1,89 
Aldrig 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  
Totalt 60 100,00 54 100,00 150 100,00 264 100,00 

 n=antal personer 
 
Tabell 20c visar att ankomstår har viss betydelse för det rutinmässiga användan-
det av bilbälte; de som har varit här längst anger något oftare (85 procent) än 
genomsnittet (82,6 procent) att de alltid kör med bältet på. Bland de senare an-
lända är det vanligare att man ”ofta” men inte ”alltid” sitter bältad bakom ratten. 

Ytterligare analyser visar att de som har avlagt svenskt körkortsprov använder 
bältet rutinmässigt i något högre grad än gruppgenomsnittet. Personer med 7–9 
års skolgång, respondenter från Afrika och olika arabländer och åldersgruppen 
mellan 30–40 år är underrepresenterade bland dem som alltid tar på sig bältet, 
men överrepresenterade bland dem som ”ofta” gör det. 

Det är en relativt hög andel respondenter som ”ofta” men inte ”alltid” är fast-
spända när de kör. Ingen har svarat att de ”aldrig” använder säkerhetsbälte 
bakom ratten. 

Fråga 18 i enkäten behandlade hur ofta de använder bilbälte då de sitter som 
passagerare i framsätet, se tabell 21a. 
 
Tabell 21a  Bältesanvändning i framsätet som passagerare/Kön 
 

Bälte som 
passagerare i 
framsätet  

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Alltid 123 72,35 103 79,84 226 75,59 
Ofta 32 18,82 16 12,40 48 16,05 
Ibland 8 4,71 6 4,65 14 4,68 
Sällan 3 1,76 3 2,33 6 2,00 
Aldrig 4 2,36 1 0,78 5 1,68 
Totalt  170 100,00 129 100,00 299 100,00 

 n=antal personer 
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Omkring tre av fyra av samtliga använder alltid bältet som passagerare i fram-
sätet. Kvinnor gör så i högre grad (79 procent) än män (72 procent).  

Totalt visar detta att ca 16 procent svarade att de ”ofta” men inte ”alltid” sitter 
fastspända. Ytterligare analyser visade att detta framförallt gäller lågutbildade, 
liksom afrikaner, iranier och turkar. Avlagt svenskt körkortsprov tycks inte ha 
någon betydelse i detta avseende. 

Tabell 21b visar hur ofta man använde bältet i framsätet som passagerare för-
delat på de olika åldersgrupperna. 
 
Tabell 21b  Bältesanvändning i framsätet som passagerare/Ålder 
 
Bälte som 
passagerare 

Födelseålder Totalt 

 40–50 30–40 20–30  
 n % n % n % n % 
Alltid 45 72,58 121 75,16 60 78,95 226 75,59 
Ofta 12 19,36 27 16,77 9 11,84 48 16,05 
Ibland 3 4,84 9 5,59 2 2,63 14 4,68 
Sällan 1 1,61 4 2,48 1 1,32 6 2,00 
Aldrig 1 1,61 0 0,00 4 5,26 5 1,68 
Totalt 62 100,0 161 100,00 76 100,00 299 100,00 
 n=antal personer 
 
De yngre tycks vara mer benägna att rutinmässigt använda bältet i framsätet än 
de äldre; de äldre menar också att de känner obehag av bältet, enligt svaren på 
fråga 20. Man kan anta att de yngre är mer vana vid bältet allt sedan de började 
köra bil. 

Tabell 21c visar effekten av ankomstår på hur ofta man använde bältet i fram-
sätet som passagerare. 
 
Tabell 21c  Bältesanvändning i framsätet som passagerare/Ankomstår 
 
Bälte som 
passagerare i 
framsätet 

Ankomstår till Sverige 

 85–87 88–91 92–95 Totalt 
 n % n % n % n % 
Alltid 40 66,67 43 71,67 143 79,89 226 75,59 
Ofta 15 25,00 12 20,00 21 11,73 48 16,05 
Ibland 2 3,33 3 5,00 9 5,02 14 4,68 
Sällan 1 1,67 2 3,33 3 1,68 6 2,00 
Aldrig 2 3,33 0 0,00 3 1,68 5 1,68 
Totalt 60 100,00 60 100,00 179 100,00 299 100,00 
 n=antal personer 
 
Något oväntat tycks den rutinmässiga bältesanvändningen i framsätet minska i 
takt med åren i Sverige. Ca 91 procent av samtliga använder bältet ”alltid” eller 
”ofta”, men ju längre respondenterna har varit i Sverige, desto vanligare blir 
svaret att man ”ofta” men inte ”alltid” sitter bältad i framsätet. 
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Fråga 19 behandlar hur ofta de använder bälte när de sitter som passagerare i 
baksätet, se tabell 22, där även fördelningen mellan män och kvinnor finns med. 
 
Tabell 22  Bältesanvändning i baksätet/Kön 
 

Använder bälte 
som passage-
rare i baksätet  

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Alltid 50 31,05 54 42,86 104 36,23 
Ofta 30 18,64 23 18,25 53 18,47 
Ibland 31 19,25 27 21,43 58 20,22 
Sällan 18 11,18 11 8,73 29 10,10 
Aldrig 32 19,88 11 8,73 43 14,98 
Totalt  161 100,00 126 100,00 287 100,00

 n=antal personer 
 
Bältesanvändningen är sämst i baksätet. Inte bara andelen som rutinmässigt an-
vänder bältet är liten (36 procent): andelen av dem som aldrig använder bältet 
bak är dessutom ganska stor, närmare 15 procent. En förklaring kan vara att – 
som det framkommer i samband med frågorna om barn i bilen – det inte är 
ovanligt att många personer åker med i bilen och då kan bältena i baksätet inte 
användas till alla. 

Skillnaden mellan kvinnors och mäns rutiner är tydliga: 43 procent kvinnor, 
men bara 31 procent män har alltid bältet på sig i baksätet.  

Ytterligare analyser visar att relativt få afrikaner har svarat ”alltid” medan 
relativt många iranier och turkar har svarat ”aldrig”. Genomgången svensk kör-
utbildning tycks inte ha någon betydelse i det här sammanhanget. Av de tre 
åldersgrupperna använder den mellan 30 och 40 år bältet i högre grad än genom-
snittet; både den äldre och den yngre gruppen är sämre i detta avseende.  

Fråga 20 i enkäten behandlade om de anser att det finns det några nackdelar 
eller svårigheter med att använda bilbälte, se tabell 23a. 
 
Tabell 23a  Nackdelar eller svårigheter med att använda bilbälte/Kön 
 

Svårigheter 
med bilbälte? 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Ja 25 14,20 14 10,85 39 12,79 
Nej 151 85,80 115 89,15 266 87,21 
Totalt 176 100,00 129 100,00 305 100,00

 n=antal personer 
 
Drygt 12 procent av samtliga anger att de upplever någon slags svårighet i sam-
band med bilbälte. En större andel män än kvinnor har invändningar mot bältet. 

Tabell 23b visar effekten av ålder på svaret på frågan om de anser att det 
finns några nackdelar eller svårigheter med att använda bilbälte. 
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Tabell 23b  Nackdelar eller svårigheter med att använda bilbälte/Ålder 
 

Svårigheter 
med bältet? 

Födelseålder 

 40–50 30–40 20–30 Totalt 
 n % n % n % n % 

Ja 14 21,88 16 9,82 8 10,39 38 12,50 
Nej 50 78,12 147 90,18 69 89,61 266 87,50 
Totalt 64 100,00 163 100,00 77 100,00 304 100,00 

 n=antal personer 
 
Gruppen mellan 40 och 50 år tycker i högre grad att de upplever svårigheter med 
bilbälte än vad de båda yngre grupperna gör. Kanske har en del av de sistnämnda 
redan vuxit upp med obligatoriskt bilbälte, medan de äldre började åka bil utan 
bälte och har nu svårare att vänja sig. 

Som svar på den öppna frågan om vilka nackdelar eller svårigheter man upp-
lever med bilbälte har vi fått många olika svar – inte olikt de som rapporteras 
från andra studier. De vanligaste förklaringarna till varför man inte tycker om 
bilbälte var: 
 
• Man känner fysiskt obehag: det känns trångt, varmt, kliar, t.o.m. allergi 

nämns i ett fall. Enligt några respondenter är bältet särskilt obehagligt vid 
långkörning. 

• Flera kvinnor nämner graviditet som ett hinder; bältet känns då särskilt obe-
hagligt. 

• Det hindrar en att fritt kunna röra sig om det finns barn i bilen som behöver 
passas. Detta gäller huvudsakligen i baksätet. 

• Det upplevs som ett hinder vid manövrering, t.ex. vid parkering. 
• Ovana och viss lättja: man glömmer lätt att ta på sig bältet på korta kör-

sträckor eller när man har bråttom. 
• Ett återkommande argument är att bilbältet i själva verket innebär en fara om 

det inträffaren olycka: man kan inte snabbt ta sig ut, man sitter fast i bilen 
som kanske börjar brinna. 

 
Tabell 23c visar hur besvärad man är av att använda bilbältet då man sitter 
bakom ratten och om detta har något samband med hur ofta man själv använder 
bältet.  
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Tabell 23c  Nackdelar eller svårigheter med att använda bilbälte/Bältesanvänd-
ning bakom ratten. 
 

Använder bil-
bälte när kör 

Besvär Ej besvär Totalt 

 n % n % n % 

Alltid 19 57,57 198 86,09 217 82,51 
Ofta 6 18,18 26 11,31 32 12,17 
Ibland 6 18,18 3 1,30 9 3,42 
Sällan 2 6,07 3 1,30 5 1,90 
Aldrig 0 0,0 0 0,00 0 0,00 
Totalt  33 100,00 230 100,00 263 100,00 

 n=antal personer 
 
De som tycker att bältet är obehagligt är också starkt underrepresenterade bland 
dem som inte använder bältet rutinmässigt. Bara 58 procent av dem har ”alltid” 
bältet på sig, jämfört med genomsnittets 83 procent. 

Känslan av ”fastspändhet och obehag” kan man knappast argumentera emot, 
då det är en subjektiv upplevelse. Däremot när det gäller lättja och slarv, krävs 
det en attitydpåverkan: man gör ju ofta fysiskt obehagliga saker om de anses 
vara nyttiga, prestigefyllda, tuffa eller moderiktiga. Men svårigheten att använda 
bilbältet när man är gravid eller har småbarn i bilen, vilka kräver passning, något 
som i sin tur förutsätter en rimlig grad av rörlighet hos den vuxna, behöver 
kanske viss uppmärksamhet – eventuellt genom att diskutera metoder, ”knep” 
och rutiner för hur man i sådana fall ändå kan använda bältet. Man bör också 
bemöta funderingar om vad som kan hända om man blir fastspänd i en olycks-
drabbad bil. I VTI:s notat om dödsolyckor med barn i bil beskrivs faktiskt ett fall 
där en korrekt bältad liten flicka drunknade efter att man förgäves försökte få ut 
henne ur en bil som hamnat i vattnet (VTI notat 14–1995 sid 20). 
 
Sammanfattning – bilbälte 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det framför allt är män som behöver 
övertygas om säkerhetsbältets nödvändighet. Den allmänt låga andelen (36 pro-
cent) för bältesanvändning i baksätet bör uppmärksammas. Av de större nationa-
litetsgrupperna som ingår i undersökningen är det de utomeuropeiska (iranier, 
afrikaner, araber samt turkar) som är minst benägna att ha bältet på sig. Den 
stora gruppen från före detta Jugoslavien är däremot en flitigare 
bilbältesanvändare än genomsnittet. Skillnaderna kan i viss mån bero på 
hemländernas regler och rutiner för bältesanvändning (se beskrivningar i Del 1). 

Respondenternas förklaringar till varför de inte använder bilbälte är 
varierande. Vissa kan bemötas med motargument och information om t.ex. 
bältets funktion vid olika hastigheter. Andra orsaker till bilkörning med obältade 
passagerare – t.ex. flerbarnfamiljers problem, då man har fler personer i bilen än 
det finns bilbälte för, kräver speciell uppmärksamhet. 
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3.2.2 Barn i bil 
I denna del av intervjun ombads respondenterna först att fritt beskriva hur de gör 
när barn åker med i bilen (fråga 21). Därefter följde några kunskapsfrågor om 
bilbarnstolar och deras montering, sedan en fråga om behov vid olika hastigheter 
och en om ansvaret för barn i bilen (frågor 22–26). Vi har också tagit reda på 
vilka de vanligaste informationskällorna om bilbarnstolar är (fråga 24). 

Fråga 21 i enkäten behandlade vad de gör då de har barn i bilen. Frågan ställ-
des så att respondenterna fritt fick beskriva hur många barn som brukar åka med 
och hur dessa sitter i bilen. Intervjuaren ställde ibland kompletterande frågor 
såsom t.ex.: ”Finns det bilbarnstol för alla barn?” ”Sitter barnen i framsätet eller 
i baksätet?” och ”Brukar man sitta med barn i knät?”  

Svaren faller inom fyra svarstyper:  
 
1) Fullt skydd 
Det framgår av dessa svar att man är medveten om reglerna och följer dem 
regelbundet t.ex. ”barnstol, den lilla framme bakåtvänd, det större barnet i bak-
sätet framåtvänd”. 
 
2) Något skydd  
Svaren tyder på att man använder viss utrustning och kan tolkas som att inte alla 
barn i bilen har adekvat skydd, t.ex. ”Barnstol upp till fyra års ålder”.  
 
3) Det förekommer att inget skydd används 
I denna kategori finns dels svar som tyder på att man regelbundet kör barn helt 
utan skyddsutrustning, t.ex. ”barnet sitter i baksätet tillsammans med en vuxen”, 
dels svar som visar att man vanligen använder barnstol, men under vissa omstän-
digheter tillåter att barn åker utan att vara fastspänt, t.ex. ”barnstol, men om det 
är många i bilen så sitter barnet i knät på någon vuxen i baksätet” eller ”barnstol, 
eller bälte, eller i en vuxens knä om man inte kör fort”. 
 
4) Frågan är irrelevant 
Många svar visar att man egentligen vet att barn ska sitta i barnstol eller på 
kudde och med bälte på, men vissa omständigheter gör att man låter bli. Oftast 
åker för många i bilen, varför man inte får plats med barnstol, eller också vägrar 
barnen att sitta fastspända och föräldrarna orkar inte säga emot. 

En ofta återkommande beskrivning om bilfärder med småbarn, är att barnet 
sitter i knät på en vuxen i baksätet. Många tycks tro att det är tillräckligt att en 
vuxen håller fast barnet. Ännu fler poängterar att det bara är i baksätet som 
barnen sitter utan barnstol eller i knät på en vuxen. Överhuvudtaget verkar det 
vara en gängse uppfattning att baksätet i sig ger skydd och att det bara är place-
ring i framsätet som kan vara farligt. Tabell 24a visar hur män och kvinnor 
skyddar barnen. 
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Tabell 24a  Skydd för barn/Kön 
 

Skydd för barn i 
bilen 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Fullt skydd 97 62,98 65 60,18 162 61,83 
Något skydd 22 14,29 18 16,67 40 15,27 
Det förekommer att 
inget skydd används 

 
35 

 
22,73 

 
25 

 
23,15 

 
60 

 
22,90 

Totalt 154 100,00 108 100,00 262 100,00 
 n= antal personer 
 
En något större andel män än kvinnor beskriver att de ger fullt skydd för barnen. 
Detta är något överraskande, då barnens placering i bilen vanligen är en familje-
angelägenhet och det är något osannolikt att just de manliga respondenternas 
familjer skulle vara mer säkerhetsmedvetna. (Vi har ingen anledning att tro att 
särskilt många respondenter är ensamstående mödrar eller fäder.) Man kan 
fundera över om män, som ju oftare har körkort, kanske har bättre kunskaper om 
vilka regler som gäller och att de svarat i enlighet med dem, medan kvinnor 
svarat i enlighet med vad de gör i verkligheten. Tabell 24b visar om utbild-
ningsnivån har någon effekt på vilket skydd de har för barn i bilen.  
 
Tabell 24b  Skydd för barn/Utbildning 
 

Skydd för 
barn i bilen 

Utbildning (antal år) 

 < 6 år 7 – 9 år 10 – 12 år > 12 år Totalt 
 n % n % n % n % n % 
Fullt skydd 3 33,33 24 50,00 63 63,00 71 68,27 161 61,83 
Något skydd 2 22,22 6 12,50 16 16,00 16 15,38 40 15,27 
Inget skydd*  4 44,44 18 37,50 21 21,00 17 16,35 60 22,90 
Totalt 9 100,0 48 100,0 100 100,0 104 100,0 261 100,0 

 n= antal personer 
 
Högutbildade ger barnen bättre skydd än lågutbildade. Skillnaden är tydlig bland 
dem som svarat att det förekommer att barn åker utan skydd: 44 procent av 
respondenterna med mindre än 6 års skola och 37 procent av dem med 7–9 års 
skolgång har svarat så, jämfört med 21 procent respektive 16 procent bland dem 
som har 10–12 eller mer än 12 års utbildning. 

Ytterligare analyser visar att den yngsta gruppen, den mellan 20 och 30 år, 
använder bilbarnstolar oftare än de äldre gör. Även svenskt körkortsprov tycks 
ha en viss effekt; andelen som ger ”fullt skydd” är större och andelen där ”inget 
skydd förekommer” är lägre bland dem som har avlagt körkortsprov i Sverige. 

Tabell 24c visar vilket skydd de har för barn i bilen och vilket effekt 
ursprungsland har på detta. 
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Tabell 24b  Skydd för barn/Ursprungsland 
 

Tidigare 
hemland 

Skydd för barn i bilen 

 Fullt skydd Något skydd Inget skydd Totalt 
 n % n % n % n % 
Afrika 2 18,18 3 27,27 6 54,55 11 4,21 
Arabl. 27 72,97 3 8,11 7 18,92 37 14,18 
Asien 8 80,00 2 20,00 0 0,00 10 3,83 
Ö Europa 2 50,00 2 50,00 0 0,00 4 1,53 
Iran 19 57,58 3 9,09 11 33,33 33 12,64 
F.d. Jugosl.  81 62,31 24 18,46 25 19,23 130 49,81 
Latinam. 17 80,95 1 4,76 3 14,29 21 8,05 
Turkiet 5 33,33 2 13,33 8 53,34 15 5,75 
Totalt 161 61,83 40 15,27 60 22,90 261 100,0 

 n= antal personer 
 
Bland de olika invandrargrupperna är afrikaner, turkar och iranier överrepresen-
terade bland dem som åtminstone tidvis kör bil med barn utan något lämpligt 
skydd. Tabell 24d visar vilket skydd de har för barn i bilen och vilket effekt an-
komstår har på detta. 
 
Tabell 24d  Skydd för barn/Ankomstår 
 

Skydd för 
barn i bilen 

Ankomstår till Sverige 

 1985–87 1988–91 1992–95 Totalt 
 n % n % n % n % 
Fullt skydd 31 57,40 34 59,65 97 60,26 162 61,83 
Något skydd 9 16,67 5 8,77 26 16,15 40 15,27 
Inget skydd* 14 25,92 18 31,58 28 17,39 60 22,90 
Totalt 54 100,0 57 100,0 151 100,0 262 100,0 

 n= antal personer 
 
Vistelsetiden i Sverige tycks inte ha något direkt samband med ambitionsnivån 
att ge fullt skydd till barnen i bilen. Bra skyddsåtgärder är något vanligare bland 
de nyanlända: 60 procent ordnar adekvat skydd till barnen och ”bara” 17 procent  
anger att det förekommer att barn åker med i bilen utan bilbarnstol eller bälte. 
Orsaken kan vara att en hög andel av dem som kom till landet mellan 1992 och 
1995 är från före detta Jugoslavien – en grupp som ordnar skydd till barnen i 
bilen i större utsträckning än genomsnittet. 

Det bör nämnas att många intervjuade i själva verket visste hur man ska bära 
sig åt när man har barn i bilen, men erkände att de inte alltid följer reglerna. Den 
vanligaste orsaken till detta är att man ofta har fler passagerare i bilen (både barn 
och vuxna) som inte skulle få plats om man använde bilbarnstol. Detta är i själva 
verket ett problem som man inte lätt kan ”informera bort”. Att många invandrare 
har stor familj och samtidigt är beroende av bilen, men inte har råd med en mini-
buss är fakta man måste räkna med. (År 1994 bestod 3 procent av invandrarhus-
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hållen av sex eller fler personer; motsvarande siffra för övriga hushåll var 1 pro-
cent, enligt SCB)  

Följande fem frågor handlade om bilbarnstolar: vilken typ behövs för barn i 
olika åldrar, hur de ska monteras, vid vilken hastighet den behövs och till sist 
vem som bär ansvaret för att barnet sitter rätt. 

Fråga 22 i enkäten behandlar om de vet vilken typ av bilbarnstol/skydd som 
ska användas i olika åldrar? (nyfött, 3–4 år, 7 år). Respondenterna fick titta på 
bilder och peka ut rätt typ av barnstol för barn i olika åldrar. Tabell 25a – c visar 
antalet korrekta och felaktiga svar fördelat på kön. 
 
Tabell 25a  Typ av barnstol för nyfödda/Kön 
 

Barnstol för 
nyfödda 

Män 
 

Kvinnor 
 

Totalt 
 

 n % n % n % 
Rätt 98 57,65 71 55,47 169 56,71 
Fel 72 42,35 55 42,97 127 42,62 
Vet ej 0,00 0,00 2 1,56 2 0,67 
Totalt 170 100,00 128 100,0 298 100,00

 n= antal personer 
 
Tabell 25b  Typ av barnstol för barn mellan 1– 4 år/Kön 
 

Barnstol för 
1 – 4 år 

Män 
 

Kvinnor 
 

Totalt 
 

 n % n % n % 
Rätt 21 12,50 15 11,72 36 12,16 
Fel 147 87,50 111 86,72 258 87,16 
Vet ej 0 0,00 2 1,56 2 0,68 
Totalt 168 100,00 128 100,00 296 100,00

 n= antal personer 
 
Tabell 25c  Typ av barnstol för barn ca 7 år/Kön 
 

Barnstol för 
ca 7 år 

Män 
 

Kvinnor 
 

Totalt 
 

 n % n % n % 
Rätt 161 94,71 117 91,41 278 93,29 
Fel 6 3,53 6 4,69 12 4,03 
Vet ej 3 1,76 5 3,91 8 2,68 
Totalt 170 100,00 128 100,00 298 100,00

 n= antal personer 
 
Resultaten visar ett stort behov av information, särskilt om stolar för småbarn 
upp till ca sex års ålder. Man ska komma ihåg att drygt 84 procent färdas regel-
bundet med barn i bilen. Ändå var det bara 56 procent som kunde peka ut rätt 
stol för spädbarn och endast 12 procent visste vilken typ av barnstol som ska 
användas för barn i fyra–femårsåldern. Hela 88 procent svarade alltså fel på den 
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frågan. Däremot visste 93 procent vilken typ av anordning som passade bäst för 
sjuåringar. 

Ytterligare analyser visar att de som innehar svenskt körkort har något bättre 
resultat (58 procent rätt) angående stol för spädbarn, men kunde inte uppvisa 
bättre resultat i fråga om de andra två stoltyperna. De som regelbundet färdas 
med barn har heller inte bättre resultat än genomsnittet. 

Fråga 23 i enkäten handlar om hur man på säkraste sättet monterar bilbarn-
stolen. Denna fråga vänder sig till respondenter som färdas regelbundet med 
barn. Respondenterna fick svara om en viss typ av bilbarnstol, som också visats 
på bild (bilaga 4), ska monteras framåtvänd eller bakåtvänd. 

Tabell 26a visar skillnaden mellan män och kvinnor i deras kunskap om hur 
man monterar bilbarnstolen. 
 
Tabell 26a  Säkraste sättet att montera bilbarnstol/Kön 
 

Montering av 
bilbarnstol  

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Rätt 134 77,01 92 71,88 226 74,83 
Fel 32 18,39 19 14,84 51 16,89 
Vet ej 8 4,60 17 13,28 25 8,28 
Totalt 174 100,00 128 100,00 302 100,00

 n= antal personer 
 
Omkring tre fjärdedelar visste att stolen helst ska monteras bakåtvänt. De man-
liga respondenterna har här något bättre resultat än de kvinnliga, som i högre 
grad var osäkra om det rätta svaret. 

Ytterligare analyser visar att iranier, araber och latinamerikaner har angivit fel 
svar något oftare än genomsnittet. Utbildningsnivån tycks inte påverka resul-
tatet; andelen fel svar är faktiskt större bland högutbildade än genomsnittet. 

Tabell 26b visar vilken kunskap respondenterna har som regelbundet färdas 
med barn om hur bilbarnstolen skall monteras.  
 
Tabell 26b  Säkraste sättet att montera bilbarnstol/Färdas eller färdas inte med 
barn regelbundet 
 

Montering av 
bilbarnstol  

Färdas med 
barn 

Färdas inte 
med barn 

Totalt 

 n % n % n % 
Rätt 194 76,68 29 65,90 223 75,08 
Fel 40 15,81 9 20,45 49 16,49 
Vet ej 19 7,51 6 13,63 25 8,41 
Totalt 253 100,0 44 100,0 297 100,00

 n= antal personer 
 
Som väntat, har de som färdas regelbundet med barn klarat frågan bättre (76 pro-
cent rätt) än de utan barn (65 procent rätt). Osäkerheten var också betydligt lägre 
i gruppen som har erfarenhet av barn i bilen.  
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Fråga 24 handlar om vilka som informerat dem om hur man monterar barn-
stolen. Resultaten från denna fråga visas i tabell 27. 
 
Tabell 27  Information om montering av barnstolar 
 

Information om 
barnstolmontering 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Affären /bruksanvisning 44 25,43 22 16,79 66 21,71 
Barnavårdscentralen 31 17,92 37 28,24 68 22,37 
Familj/goda vänner 32 18,50 29 22,14 61 20,07 
Körskola 15 8,67 5 3,82 20 6,58 
Annan 23 13,29 11 8,39 34 11,18 
Ej relevant 28 16,19 27 20,62 55 18,09 
Totalt 173 100,00 131 100,00 304 100,00 

 n= antal personer 
 
Affärens bruksanvisning, barnavårdscentralen och den privata kretsen – familj 
och vänner – är de vanligaste informationskällorna. Fler män än kvinnor hämtar 
information från bruksanvisningar, medan kvinnor oftare får råd från barna-
vårdscentralen och familjen.  

Andra informationskällor som nämns är bl.a. skolan, SFI, TV och tidningar 
samt att man ”själv” har funderat ut hur man ska gå till väga. Om man studerar 
informationskällorna och jämför med svaren om hur man monterar stolen, kan 
man konstatera att informationen från affärer och barnavårdscentraler har lett till 
något bättre resultat än t.ex. den från familjemedlemmar och ”andra informa-
törer”. 

Fråga 25 handlar om i vilka hastigheter bilbarnstol behövs. Tanken var här att 
ta reda på hur vanlig föreställningen är att stolen inte behövs vid låg hastighet. 
De hastigheter som nämndes i intervjuschemat var mellan 30 och 110 km/tim – 
dvs. alla hastigheter som finns på svenska trafikskyltar. Resultatet från denna 
analys visas i tabell 28a. 
 
Tabell 28a  Bilbarnstol och hastigheter/Kön 
 

I vilka hastigheter 
behövs bilbarnstol? 

Män 
 

Kvinnor 
 

Totalt 
 

 n % n % n % 
Alla hastigheter 118 67,43 90 68,71 208 67,98 
Ej vid låg hastighet 32 18,28 26 19,84 58 18,96 
Ej vid hög hastighet 4 2,29 3 2,29 7 2,28 
Ej vid hög/låg hastighet 5 2,86 4 3,05 9 2,94 
Inget svar 16 9,14 8 6,11 24 7,84 
Totalt 175 100,00 131 100,00 306 100,00 

 n= antal personer 
 
Att bilbarnstolen behövs vid alla hastigheter, t.o.m. vid 30–40 km/tim, visste 68 
procent. De övriga svaren visar stor variation. En typ av svar utgick ifrån att 
barnstol inte behövs vid låga hastigheter; 15 procent satte gränsen vid 
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40 km/tim, 3 procent vid 60 km/tim och några respondenter nämnde 80 eller 
t.o.m. 100 km/tim som nedre gräns. Antalet individer som tänker så är visser-
ligen inte stort, men det bör uppmärksammas att sådana åsikter överhuvudtaget 
kan förekomma. 

En annan grupp tycks anse att bilbarnstol ändå inte hjälper vid hög hastighet: 
den gör ingen nytta över 90 km/tim, menar man (någon har t.o.m. nämnt 50 
km/tim som övre gräns).  

En tredje grupp kombinerar de båda åsikterna och menar att bilbarnstol inte 
gör någon nytta vare sig vid hög eller låg hastighet. Var den lägsta respektive 
den högsta hastighetsgränsen sätts varierar. Andelen som inte kan svara på 
frågan är också tämligen stor – 7,8 procent . Tabell 28b visar vilken effekt ålder 
har på deras kunskap om när bilbarnstol behövs. 
 
Tabell 28b  Bilbarnstol och hastigheter/Ålder 
 

Hastighet Födelseålder 
 40–50 år 30–40 år 20–30 år Totalt 
 n % n % n % n % 

alla 41 63,07 109 66,46 58 75,32 208 67,98 
ej vid låg h  13 20,02 33 20,13 12 15,60 58 18,96 
ej vid hög h  1 1,53 4 2,44 2 2,59 7 2,28 
ej vid hög/ 
låg hastighet  

 
2 

 
3,08 

 
6 

 
3,66 

 
1 

 
1,30 

 
9 

 
2,94 

Inget svar 8 12,3 12 7,31 4 5,19 24 7,84 
Totalt 65 100,0 164 100,00 77 100,00 306 100,00 

 n= antal personer 
 
Tabell 28b visar att kunskapen om att bilbarnstol behövs vid alla hastigheter var 
något bättre i den yngsta åldersgruppen.  

Ytterligare analyser visar också att de som kommer från olika arabländer tror 
oftare än genomsnittet att barnstol inte behövs vid låg hastighet – detsamma 
gäller för iranier och ex–jugoslaver.  

Individer med högre utbildning har oftare svarat rätt (dvs. ”vid alla hastig-
heter”) än lågutbildade. Svenskt körkortsprov har också påverkat svaren i positiv 
riktning – 71 procent rätt svar mot genomsnittets 68 procent. Men ju äldre det 
svenska körkortet är, desto oftare svarar man fel. Bara 58 procent av dem som 
har avlagt svenskt körkortsprov mellan 1990 och 1995 anger rätt svar. Däremot 
vet nästan alla som gick i körskola vid intervjutillfället vilket svar som är rätt. En 
högre andel av de yngre än äldre visste att barnstol behövs vid alla hastigheter. 

Då ungefär en tredjedel av respondenterna inte vet (eller tror) att bilbarnstol 
kan göra nytta vid praktiskt taget alla hastigheter, finns det behov av ytterligare 
information och utbildning i denna fråga. 

Det är allmänt känt och det framkom också från pilotintervjuerna att man ofta 
skjutsar andras barn tillsammans med sina egna, vilket aktualiserar frågan om 
ansvar för passagerare. Den sista frågan om ”barn i bil” gällde därför ansvaret 
för de barn som åker i bilen. Tabell 29 visar vilka de anser har det juridiska 
ansvaret för att barnen sitter fastspända i bilen och om det finns någon skillnad 
mellan män och kvinnor. 
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Tabell 2  Juridiska ansvaret/Kön 
 

Ansvarig för 
barn i bil 

Män 
 

Kvinnor 
 

Totalt 
 

 n % n % n % 
Föräldrarna 12 6,90 19 14,62 31 10,20 
Föraren 161 92,53 110 84,61 271 89,14 
Annan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Vet inte 1 0,57 1 0,77 2 0,66 
Totalt 174 100,00 130 100,00 304 100,00

 n= antal personer 
 
De allra flesta, drygt 89 procent, var medvetna om att föraren har det juridiska 
ansvaret. Resten tyckte att föräldrarna ska ansvara för sina barns säkerhet, även 
om det är någon annan som kör bilen. Vi kan i detta sammanhang nämna att på 
fråga 21, ”Hur gör ni när ni har barn i bilen?”, svarade en respondent att han har 
barnstol för sina egna barn, men om ”jag skjutsar andras barn, lägger jag 
ansvaret på deras föräldrar”. 

Mer än dubbelt så stor andel kvinnor än män anser att föräldrarna bär 
ansvaret.  

Ytterligare analyser visar att bland dem som tror att föräldrarna har ansvaret 
är latinamerikaner och turkar något överrepresenterade. Av dem som har avlagt 
svenskt körkortsprov, känner 94% till det rätta svaret. 
 
Sammanfattning – barn i bil 
Resultaten visade att närmare hälften av barnen färdas utan tillräckligt skydd. En 
vanlig missuppfattning är att det räcker att barnet sitter i baksätet och/eller att 
någon vuxen håller om barnet i sitt knä, för att färdas säkert i bilen. 

Kunskapen om vilken typ av barnstol man ska använda för barn i olika åldrar 
och hur dessa ska monteras är bristfällig. Inte heller är det allmänt känt att barn-
stol ger skydd i alla hastigheter. 

Problemet ligger emellertid inte enbart i otillräcklig kunskap. Större familjer 
med flera barn har ingen teknisk möjlighet att bälta alla barn enligt reglerna i 
vanliga personbilar, även om de känner till hur man egentligen borde förfara för 
att se till så att barnen färdas säkert i bilen. 
 
3.2.3 Oskyddade trafikanter 
Respondenternas syn på oskyddade trafikanters situation undersöktes genom 
frågor om upplevd säkerhet och framkomlighet i det egna bostadsområdet 
(frågorna 28 – 29 och 32), om barnens trygghet i trafiken (frågorna 30 – 31) 
samt om cyklande (frågorna 33 – 35).  

Fråga 27 behandlar vilken typ av område de bor i. Frågan ställdes eftersom vi 
antog att boendemiljön har betydelse för svaren på frågorna i detta avsnitt. 
Intervjuaren visade bilder för att underlätta beskrivningen och klassificeringen 
av respondenternas boendemiljö. Tabell 30 visar respondenternas boendemiljö. 
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Tabell 30  Typ av bostadsområde 
 
Tidigare 
hemland 

Typ av bostadsområde 

 Större 
tätort 

Utanför 
tätort 

Mindre ort På landet Totalt 

 n % n % n % n % n % 
Afrika 4 30,77 6 46,15 3 23,08 0 0,00 12 100,0 
Arabl. 16 36,36 12 27,27 16 36,36 0 0,00 43 100,0 

Asien 4 36,36 3 27,27 2 18,18 2 18,18 11 100,0 
Ö. Europa 3 60,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 5 100,0 
Iran 10 25,64 21 53,85 8 20,51 0 0,00 39 100,0 
F.d. Jugosl.  52 33,33 29 18,59 75 48,08 0 0,00 156 100,0 
Latinam. 12 54,54 7 31,82 3 13,64 0 0,00 22 100,0 
Turkiet 3 20,00 11 73,33 1 6,67 0 0,00 15 100,0 
Inget svar 0 0,00 0 0,00 1 100,0 0 0,00 1 100,0 
Totalt 104 33,99 90 29,41 110 35,95 2 0,00 304 100,0 

 n= antal personer 
 
Det framkom att de flesta av latinamerikanerna bor centralt, i större tätorter (54 
procent), eller strax utanför tätorter (32 procent), där även den största andelen av 
turkarna (73 procent), iranierna (54 procent) och afrikanerna (46 procent) bor. 
Många av ex–jugoslaverna (48 procent) lever i mindre orter, med lite trafik.  
 
3.2.3.1 Fotgängare 
Fråga 28 behandlar hur säkert och tryggt det är att röra sig fritt i deras bostads-
område, se tabell 31a. 
 
Tabell 31a  Säkerhet och trygghet/Kön 
 

Området är: Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 

Mycket säkert 59 33,52 41 31,54 100 32,68 
Ganska säkert 97 55,11 76 58,46 173 56,54 
Ganska osäkert 17 9,66 10 7,69 27 8,82 
Mycket osäkert 3 1,70 3 2,31 6 1,96 
Total  176 100,00 130 100,00 306 100,00 

 n= antal personer 
 
De allra flesta är nöjda med säkerheten i sitt område; 33 procent tycker att det är 
mycket säkert och 57 procent att miljön är ganska säker för gångtrafikanter. Det 
finns bara en liten skillnad mellan mäns och kvinnors uppfattning i frågan, då en 
något högre andel av kvinnorna känner sig mycket eller ganska säkra i trafiken. 
Detta är intressant, eftersom svaren på en liknande fråga i Vägverkets SCB–
undersökning från 1997 visar att kvinnor i större utsträckning tycker att trafiken 
har blivit farligare. 

Ytterligare analyser visar att av de olika nationalitetsgrupperna upplever latin-
amerikanerna minst trygghet. Man skulle kunna tro att det beror på att en högre 
andel av dessa, jämfört med andra grupper, bor centralt i tätorter, men under-
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sökningen har inte givit någon klar bild om att vissa typer av boendeområden 
skulle kännas särskilt säkra eller osäkra. De som bor i större tätorter svarar oftare 
än genomsnittet att de känner sig mycket säkra, men även att de känner sig 
mycket osäkra. Tabell 31b visar vilken effekt bostadsområde har på deras upp-
levda säkerhet och trygghet som fotgängare. 
 
Tabell 31b  Säkerhet och trygghet/Typ av bostadsområde 
 
Säkerhet för 
fotgängaren 

Typ av bostadsområde 

 Större tätort Utanför 
tätort 

Mindre ort På landet Totalt 

 n % n % n % n % n % 
Mycket säkert 42 40,38 24 26,67 34 30,91 0 0,00 100 32,68 
Ganska säkert 50 48,08 60 66,67 63 57,27 0 0,00 173 56,54 
Ganska 
osäkert 

8 7,69 5 5,55 13 11,82 1 50,00 27 8,82 

Mycket osäkert 4 3,85 1 1,1 0 0,00 1 50,00 6 1,96 
Totalt 104 100,0 90 100,0 110 100,0 2 100,0 304 100,0 

 n= antal personer 
 
Tabell 31b visar att respondenter som bor i större tätorter upplever större säker-
het jämfört med de andra. De som bor på landet upplever den största osäker-
heten.  

Fråga 29 i enkäten behandlar hur bra framkomligheten är om de ville ta sig 
fram per fot. Tabell 32a visar hur bra eller dålig framkomligheten var fördelat på 
män och kvinnor. 
 
Tabell 32a  Framkomlighet/Kön 
 

Framkomlighet Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 

Mycket bra 66 37,72 51 38,93 117 38,24 
Ganska bra 100 57,14 72 54,96 172 56,21 
Ganska dålig 13 4,00 6 4,58 13 4,24 
Mycket dålig 2 1,14 2 1,53 4 1,31 
Totalt 175 100,0 131 100,0 306 100,0 

 n= antal personer 
 
De allra flesta tycker att framkomligheten är ganska bra (56 procent) eller 
mycket bra (38 procent).  

Variationen mellan män och kvinnor var relativt liten. Ytterligare analyser 
visar att inte heller de olika åldersgrupperna skilde sig åt i någon större omfatt-
ning. Om de tidigare bott i städer eller på landet påverkade inte heller svaren. 
Latinamerikaner är mest missnöjda: nästan 22,7 procent menar att framkomlig-
heten är mycket eller ganska dålig, mot genomsnittets 5,7 procent, men inte 
heller här kan man förklara detta med att de oftare bor i tätort. Tabell 32b visar 
vilken effekt bostadsområde har på deras syn på framkomligheten. 
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Tabell 32b  Framkomlighet/Bostadsområde 
 

Framkomlig-
het 

Typ av boendeområde 

 Större 
tätort 

Utanför 
tätort 

Mindre ort På landet Totalt 

 n % n % n % n % n % 

Mycket bra 40 38,46 34 37,78 43 39,10 0 0,00 117 38,24
 
Ganska bra 

57 54,80 52 57,78 63 57,27 0 0,00 172 56,21

Ganska dåligt 5 4,82 4 4,44 3 2,72 1 50,00 13 4,24 
Mycket dåligt 2 1,92 0 0,00 1 0,90 1 50,00 4 1,31 
Totalt 104 100,0 90 100,0 110 100,0 2 100,0 304 100,0

 n= antal personer 
 
Tabell 32b visar att framkomligheten var ganska bra i större tätort, utanför tätort 
och på mindre ort. Däremot var inte framkomligheten speciellt bra på landet. 

Fråga 32 behandlar vilken hänsyn de anser att bilister tar till fotgängare vid 
övergångsställen i deras närområde, se tabell 33 för denna analys. 
 
Tabell 33  Bilisters hänsyn till fotgängare/Kön 
 

Bilisters hänsyn till 
gående 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Få eller ingen tar hänsyn 13 7,42 7 5,34 20 6,53 
Många bilförare tar 
hänsyn 

72 41,14 66 50,38 138 45,09 

Några bilförare tar hänsyn 90 51,42 58 44,27 148 48,36 
Totalt  175 100,0 131 100,0 306 100.0 

 n= antal personer 
 
Bara en låg andel, 6,5 procent, svarar att inte någon eller ytterst få bilister visar 
hänsyn vid övergångsställen. Bland dem som tycker att många bilförare visar 
hänsyn är kvinnor överrepresenterade: 50 procent mot männens 41 procent. 
(Även bland svenska respondenter i Vägverkets SCB–undersökning från 1997 
var kvinnor mer nöjda med bilförares beteende vid övergångsställen). Resultatet 
kan antingen tolkas som att män ställer högre krav på bilister eller att bilister 
verkligen tar mer hänsyn till kvinnliga fotgängare. 

Ytterligare analyser visar att de som i sina hemländer bott på landsbygden 
eller i mindre städer är mer nöjda med bilförarnas beteende än genomsnittet. Av 
de olika nationalitetsgrupperna är latinamerikaner mest kritiska, medan de från 
f.d. Jugoslavien är mest tillfreds vad gäller bilförares beteende vid övergångs-
ställen. Ålder och längd på körkortsinnehav har inte givit någon större variation. 
 
3.2.3.2 Barn i trafiken 
Två frågor handlade om barns trygghet inom bostadsområdet. Enligt vissa 
åsikter – t.ex. enligt lärare i von Hirschs undersökning (1996) – är flyktingbarn i 
större utsträckning än svenska barn ovana vid och rädda för stadstrafik. De rör 
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sig inom ett begränsat område i förorter, i relativ trygghet, och får inte tillräcklig 
erfarenhet av stadstrafik. Fråga 30 behandlar hur säker trafikmiljön är för barn 
som går i området, se tabell 34. 
 
Tabell 34  Barnens säkerhet/Kön 
 

Området för barnen 
är 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Mycket säkert 42 23,86 31 23,85 73 23,86 
Ganska säkert 111 63,07 76 58,46 187 61,11 
Ganska osäkert 21 11,93 15 11,54 36 11,76 
Mycket osäkert 2 1,14 8 6,15 10 3,27 
Total  176 100,00 130 100,00 306 100,00 

 n= antal personer 
 
De allra flesta tycker att det egna området är ”mycket säkert” (24 procent) eller 
”ganska säkert”(61 procent) för barnen. Ca 15 procent anser att barnen är i fara 
när de går hemifrån. 

Inte helt oväntat är det fler kvinnor (6 procent) än män (1 procent) bland de 
tillfrågade som upplever trafikmiljön som ”mycket osäker” för barn och fler män 
än kvinnor som menar att området är ”ganska säkert”. 

Ytterligare analyser visar att ålder inte har påverkat svaren i någon entydig 
riktning. Högutbildade tycker i högre grad än lågutbildade att deras område är 
mycket eller ganska osäkert för barnen.  

Av de olika nationalitetsgrupperna är latinamerikaner och turkar mest kriti-
ska, medan ex–jugoslaver är mest tillfreds, vad gäller barns trafikmiljö. Tidigare 
storstadsbor är intressant nog mer oroliga för barnen än de som i sina hemländer 
bodde på landsbygd: den förstnämnda gruppen har oftare valt svarsalternativet 
”ganska osäker”, medan den andra gruppen däremot oftare svarat ”ganska 
säker”. 

Fråga 31 – om barnens säkerhet i bostadsområdet – var formulerad som en 
öppen fråga. Respondenternas svar antecknades och kodades senare in i tre kate-
gorier: ”Barn kan släppas ut på egen hand när de är 6 år eller yngre”, ”När de är 
mellan 7 och 10 år” eller ”När de är över 10 år gamla”. Några har svarat med 
ungefärlig ålder (t.ex. ”ca 5 – 7 år”). I sådana fall har kodningen tagit hänsyn till 
den lägsta åldern som nämndes, dvs. i kategorin ” mindre än 6 år”. Barnens ålder 
i svaren varierade mellan 3 och 17 år. Tabell 35a visar resultaten från denna 
fråga. 
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Tabell 35a  Ålder på barnet då de kan vistas ensamma ute/Kön 
 

Barnen kan 
släppas ut 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
< 6 år 72 41,38 52 40,00 124 40,79 
7 – 10 år 85 48,85 68 52,31 153 50,33 
10 < år 17 9,77 10 7,69 27 8,88 
Totalt     175 100,00 129 100,00 304 100,00 

 n= antal personer 
 
Ca hälften av de tillfrågade menar att barnen kan vistas utomhus från ca 7 – 10 
års ålder; drygt 40 procent kan tänka sig att släppa ut barn redan innan de fyller 
6 år. Knappt 9 procent menar att barnet ska ha fyllt minst 10 år innan de kan 
tillåtas att gå ut ensamma i sitt bostadsområde. 

Det föreligger nästan ingen skillnad mellan kvinnors och mäns svar, men siff-
rorna tyder på att något fler män än kvinnor inte vill släppa ut barnen själva 
innan de fyllt 10. 

Ytterligare analyser visar att varken utbildning eller tidigare bostadsområde 
har påverkat svaren. Men ju äldre respondenterna är, desto mindre tycker de att 
barn under 10 år ska gå ut ensamma. Den yngsta gruppen är följaktligen mest 
benägen att släppa ut barnen på egen hand redan vid lägre ålder. Tabell 35b visar 
om respondenter från de olika ursprungsländerna skiljer sig åt i sin uppfattning 
om när det är säkert att släppa ut barn ensamma i deras bostadsområde. 
 
Tabell 35b  Ålder på barnet då de kan vistas ensamma ute/Ursprungsland 
 

Tidigare hem-
vist 

Barns ålder då de släpps ut ensamma 

 3 – 6 år 7 – 10 år >10 år Totalt 
 n % n % n % n 
Afrika 8 61,53 5 38,46 0 0,00 13 
Arabländer 17 38,63 23 52,27 4 9,09 44 
Asien 4 36,36 5 45,45 2 18,18 11 
Ö Europa 1 20,00 3 60,00 1 20,00 5 
Iran 19 48,71 18 46,15 2 5,12 39 
F.d. Jugoslav. 62 40,26 78 50,64 14 9,09 154 
Latinamerika 5 22,72 13 59,09 4 18,18 22 
Turkiet 8 53,33 7 46,66 0 0,00 15 
inget svar 0 0,00 1 100,0 0 0,00 1 
Totalt 124 40,78 153 50,32 27 8,88 304 

 n= antal personer 
 
Tabell 35b visar att afrikaner, turkar och iranier är överrepresenterade bland dem 
som tycker att barnen kan få gå ut redan före 6 års ålder, medan latinamerikaner 
är mer beskyddande: hela 18 procent tycker att barnen behöver de vuxnas tillsyn 
i trafiken, åtminstone tills de fyllt 10 år. 

Det är stora variationer i svaren på frågorna om barnens säkerhet och det 
finns inte någon enhetlig bild över ”invandrares” syn på barns trygghet i trafi-
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ken. Inte heller kan man säga att invandrare generellt är vare sig speciellt 
överbeskyddande eller nonchalanta när det gäller att låta barn gå ut ensamma på 
gatan. 
 
3.2.3.3 Cyklister 
Det är en ganska vanlig uppfattning att cykling inte är lika utbrett bland invand-
rare som bland svenskar. Både polisen och lärarna i von Hirschs studie (1996) 
har uttryckt denna uppfattning: ”Polisens erfarenhet är att vuxna sällan cyklar” 
(sid 13) ”Den dominerande uppfattningen bland skolpersonalen är att flykting-
barn i långt mindre utsträckning än svenska barn har, tillgång till cyklar” (sid 7). 
I vår pilotundersökning sade majoriteten av de intervjuade att de inte brukar 
cykla. Vi har ställt tre frågor om detta ämne. Intervjuarna har också bett respon-
denterna att förklara varför de inte cyklar. 

Fråga 33 handlar om de brukar du cykla eller inte och resultaten visas i tabell 
36a. 
 
Tabell 36a  Brukar cykla/Kön 
 

Brukar cykla Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 

Nej  10 5,71 2 1,53 12 3,93 
Nej, har ingen cykel 14 8,00 8 6,11 22 7,19 
Nej, kan inte 5 2,86 12 9,16 17 5,54 
Nej, vågar/vill inte 2 1,14 10 7,63 12 3,93 
Nej totalt 31 17,71 32 24,43 63 20,59 
Ja 144 82,29 99 75,57 243 79,41 
Totalt 175 100,00 131 100,00 306 100,00 

 n= antal personer 
 
Fler män (82 procent), än kvinnor (75 procent) cyklar. Svaren varierar inte 
mycket med åldern. Från intervjuerna framgick det att det vanligaste skälet till 
att de inte cyklar är för män och yngre, att de inte har någon cykel och för 
kvinnor och äldre, att de inte kan eller vågar cykla. Tabell 36b visar vilken effekt 
ursprungsland har på antalet som cyklade eller inte. 
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Tabell 36b  Brukar cykla/Ursprungsland 
 
Tidigare 
hemland 

Brukar cykla  

 Ja 
 
 

Nej 
 
 

Nej, har 
ingen 
cykel 

Nej, kan 
inte 

 

Nej, vågar/ 
vill inte 

 
 % % % % % 
Afrika 61,53 7,69 15,38 15,38 ,00 
Arabien 75,00 4,54 13,63 2,27 4,54 
Asien 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ö Europa 60,00 20,00 0,00 0,00 20,00 
ej svar 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Iran 84,61 ,00 7,69 5,12 2,56 
F.d. Jugosl. 80,12 3,84 5,76 6,41 3,84 
Lat–Am 77,27 4,54 4,54 4,54 9,09 
Turkiet 80,00 6,66 6,66 6,66 0,00 
Totalt 79,41 3,92 7,19 5,55 3,92 

 n= antal personer 
 
Av de olika nationalitetsgrupperna cyklar afrikaner och respondenter från olika 
arabländer mindre än genomsnittet. Intervjuerna visade också att anledningen till 
detta var antingen att de inte har någon cykel eller så kan de inte cykla. Latin-
amerikaner tillstår oftast att de inte vågar cykla. 

Ytterligare analyser visar att de som tidigare bott i storstäder använder cykeln 
i något större utsträckning än de som bott på landet. 

På den öppna frågan om varför de inte cyklar anges varierande skäl: de flesta 
(7 personer) säger att de inte gillar att cykla; andra känner sig osäkra i trafiken, 
har dålig balans, problem med benen eller att de inte behöver cykla. Några (5 
personer) menar att de inte har tid att cykla. Den sistnämnda motiveringen kan 
kanske tolkas så att man inte ser cykeln som ett transportmedel, utan snarare 
som något man använder för rekreation på sin fritid. Polisen omnämner denna 
inställning i samband med invandrarbarn (von Hirsch 1996:7). Det framgår alltså 
inte av svaren på fråga 34 huruvida de barn, som respondenterna refererar till, 
cyklar utomhus inom skyddade områden för att leka, eller om de cyklar ute i 
trafiken. 

Fråga 35 behandlar vilken hänsyn de anser att bilister tar till cyklister, se 
tabell 37. 
 
Tabell 37  Bilisters hänsyn till cyklister/Kön 
 

Bilisters hänsyns–
tagande till cyklister 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Få/ingen tar hänsyn 6 3,45 4 3,05 10 3,28 
Många tar hänsyn 93 53,45 61 46,57 154 50,49 
Några tar hänsyn 75 43,10 66 50,38 141 46,23 
Totalt  175 100,0 131 100,0 306 100.0 

 n= antal personer 
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Ca hälften av de tillfrågade – något fler män än kvinnor – är nöjda med bilförar-
nas beteende. Bara ca 3% menar att få eller inga bilister tar hänsyn till cyklister 
– de äldre mer än de yngre. 

Ytterligare analyser visar att tidigare bosättning i stad eller på landsbygd inte 
påverkar svaren. Intressant att notera är att de som själva inte cyklar oftare är 
kritiska mot bilförare än de som brukar cykla. 

Latinamerikaner är mest missnöjda med bilisters beteende: hela 13 procent 
menar att få av dem tar hänsyn till cyklister och bara 27 procent tycker att många 
bilförare tar hänsyn, mot genomsnittets 50 procent. 
 
Sammanfattning – oskyddade trafikanter 
I allmänhet är den undersökta gruppen ganska nöjd med de oskyddade trafikan-
ternas situation. Få menar att deras bostadsområde är mycket farligt för de gång-
trafikanter, cyklister och barn. Den mest kritiska gruppen är latinamerikaner: de 
känner sig mest otrygga i biltrafiken både som gångtrafikanter och som cyklister 
och är de som är mest oroade för barnens säkerhet. 

Synen på i vilken ålder barnen kan få gå ut på egen hand i trafiken skiljer sig 
åt mellan de olika invandrargrupperna. Resultaten visar inte att ”invandrarbarn” 
som grupp skulle vara speciellt överbeskyddade av sina föräldrar i detta avse-
ende, inte heller att småbarn i invandrarfamiljer i allmänhet släpps ut i trafiken 
utan tillsyn.  

Cyklandet är mycket mer utbrett bland denna invandrargrupp än vad andra 
undersökningar visat. 
 
3.2.4 Hastighet 
Två frågor ställdes om hur man väljer hastighet i olika omgivningar, i tätort och 
på landsväg. Frågorna formulerades på så vis att även de som inte kör själva, 
utan som vanligen sitter med som passagerare, ska kunna svara på dem. Enligt 
instruktionerna till intervjuaren skulle man vid dessa frågor bortse ifrån att man i 
vissa lägen, t.ex. i rusningstider, är tvungen att köra långsammare än tillåtet. I 
svaren ska man utgå ifrån situationer där man själv kan bestämma sin hastighet. 
Tabell 38a visar vilken hastighet de brukar köra i då de kör i tätort och om det 
fanns någon skillnad mellan män och kvinnor. 
 
Tabell 38a  Hastighet i tätort/Kön 
 

Hastighet i tätort Män Kvinnor Totalt 
 n % n % n % 

Ungefär som skyltat 124 71,26 105 82,68 229 76,08 
Fortare än skyltat 17 9,77 5 3,94 22 7,31 
Långsammare än skylt  16 9,20 16 12,60 32 10,63 
Följer trafikrytmen 17 9,77 1 0,79 18 5,98 
Totalt 174 100,00 127 100,00 301 100,00 

 n= antal personer 
 
De flesta kör ungefär som skyltat, särskilt i tätort (76 procent) och det är inte 
heller ovanligt att man kör långsammare (11 procent). En högre andel män än 
kvinnor anger att de kör fortare eller ”följer trafikrytmen även om det går fortare 
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än skyltat”. Kvinnor följer oftare hastighetsbestämmelserna, eller kör lång-
sammare än genomsnittet. Tabell 38b visar vilken hastighet de brukar välja utan-
för tätort. 
 
Tabell 38b  Hastighet utanför tätort/Kön 
 

Hastighet utanför 
tätort 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Ungefär som skyltat 100 57,47 97 76,38 197 65,45 
Fortare än skyltat 57 32,76 16 12,60 73 24,25 
Långsammare än skylt  4 2,30 9 7,08 13 4,32 
Följer trafikrytmen 13 7,47 5 3,94 18 5,98 
Totalt 174 100,00 127 100,00 301 100,00 

 n= antal personer 
 
Tabell 38b visar att de flesta kör som skyltat utanför tätort (65 procent) även om 
så många som en fjärdedel säger att de körde fortare än skyltat.  

Tabell 38c visar vilken effekt ålder har på deras val av hastighet i tätort. 
 
Tabell 38c  Hastighet i tätort/Ålder 
 

Hastighet i tätort Födelseår Totalt 
 1947–56 1957–66 1967–76  
 n % n % n % n % 
Ungefär som skyltat 50 79,36 124 76,54 55 72,36 229 76,08 
Fortare än skyltat 2 3,17 10 6,17 10 13,15 22 7,31 
Långsammare än skylt 9 14,28 16 9,87 7 9,21 32 10,63 
Följer trafikrytmen  2 3,17 12 7,40 4 5,26 18 5,98 
Totalt 63 100,0 162 100,0 76 100,0 301 100,0 

 n= antal personer 
 
Tabell 38c visar att ålder har viss betydelse för svaren: de yngre svarar i större 
utsträckning att de kör ”fortare” eller ”följer trafikrytmen” i stället för skyltarna. 
Tabell 38d visar vilken effekt ålder har på deras val av hastighet utanför tätort. 
 
Tabell 38d  Hastighet utanför tätort/Ålder 
 

Hastighet utanför 
tätort 

Födelseår Totalt 

 1947–56 1957–66 1967–76  
 n % n % n % n % 
Ungefär som skyltat 48 76,19 107 66,04 42 55,26 197 65,44 
Fortare än skyltat 10 15,87 38 23,45 25 32,89 73 24,25 
Långsammare än skylt 3 4,76 7 4,32 3 3,94 13 4,31 
Följer trafikrytmen  2 3,17 10 6,17 6 7,89 18 5,98 
Total 63 100,0 162 100,0 76 100,0 301 100,0 

 n= antal personer 
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Tabell 38d visar att ålder har en effekt eftersom de yngre respondenterna körde 
fortare utanför tätort än de äldre. Respondenter födda 1957 och efter svarar i 
något högre grad än de andra att de följer trafikrytmen. Tabell 38e visar vilken 
effekt ankomstår har på deras val av hastighet i tätort. 
 
Tabell 38e  Hastighet i tätort/Ankomstår 
 

Hastighet i tätort Ankomstår Totalt 
 1985–87 1988–91 1992–95  

 n % n % n % n % 
Ungefär som skyltat 46 75,41 49 80,32 134 74,86 229 76,08 
Fortare än skyltat 5 8,19 5 8,19 12 6,70 22 7,31 
Långsammare än skylt. 5 8,19 3 4,91 24 13,40 32 10,63 
Följer trafikrytmen  5 8,19 4 6,55 9 5,02 18 5,98 
Totalt 61 100,0 61 100,0 179 100,0 301 100,0 

 n= antal personer 
 
De som har varit kortast tid i Sverige är överrepresenterade bland dem som säger 
att de i tätort kör långsammare än skyltat. Tabell 38f visar om ankomstår även 
har en effekt på deras val av hastighet utanför tätort. 
 
Tabell 38f  Hastighet utanför tätort/Ankomstår 
 

Hastighet utanför 
tätort 

Ankomstår Totalt 

 1985–87 1988–91 1992–95  
 n % n % n % n % 
Ungefär som skyltat 35 57,37 38 62,29 124 69,27 197 65,44 
Fortare än skyltat 20 32,78 14 22,95 39 21,78 73 24,25 
Långsammare än skylt. 2 3,27 4 6,55 7 3,91 13 4,31 
Följer trafikrytmen  4 6,55 5 8,19 9 5,02 18 5,98 
Totalt 61 100,0 61 100,0 179 100,0 301 100,0 

 n= antal personer 
 
Tabell 38f visar att skillnaden mellan de olika grupperna är mindre då det gäller 
hastighet utanför tätort jämfört med hastighet i tätort. De som har varit i Sverige 
kortast tid följer bestämmelserna i något högre grad än de andra. 

Man kan därmed sluta sig till att ju längre man har varit i Sverige, desto 
mindre är benägenheten att följa skyltarna och desto vanligare är det att man kör 
fortare än tillåtet utanför tätort. Kanske är människor mer försiktiga under de 
första åren de vistas i ett nytt land. Man kan också anta att invandrare med åren 
blir mer bekanta med svenskars attityder: omkring 55 procent i Vägverkets 
undersökning ”tycker det är viktigare att följa trafikrytmen än att hålla hastig-
hetsgränserna”, och en knapp fjärdedel tycker att ”det inte är så allvarligt om en 
rutinerad bilförare överskrider en hastighetsgräns” (Vägverket 1998:12). I von 
Hirschs studie menar en polisman att det inte finns någon skillnad mellan in-
vandrade och svenska förare vad gäller körhastighet, men att statistiken om 
invandrares fortkörning försämras genom att de ofta inte accepterar tillrättavis-
ningar från polisen. De argumenterar ofta och säger emot, vilket i större ut-
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sträckning än för svenskars vidkommande resulterar i polisrapporter (von 
Hirsch, 1996). 

Ytterligare analyser visar även att lågutbildade är mer benägna än högut-
bildade att följa trafikrytmen i tätort samt köra fortare på landsväg. Med avse-
ende på ursprungsland var det vanligare för respondenter från arabländerna och 
Latinamerika att köra fortare än tillåtet jämfört med de andra. Relativt få latin-
amerikaner och turkar kör som skyltat: de kör antingen med lägre eller med 
högre hastighet, eller följer trafikrytmen. Utanför tätort är det iranier, latin-
amerikaner och turkar som är minst benägna att hålla hastighetsgränsen: en rela-
tivt hög andel i dessa tre grupper följer hellre trafikrytmen eller kör fortare än 
tillåtet. 

Svaren från de intervjuade som har avlagt svenskt körkortsprov skiljer sig 
inte nämnvärt från genomsnittet. 
 
Sammanfattning – hastigheter 
Hastighetsbestämmelserna följs oftare i tätort än på landsväg. Bland dem som 
kör fortare än skyltat är män, yngre och lågutbildade överrepresenterade. Iranier, 
latinamerikaner och turkar påstår oftare än andra grupper att de överskrider 
hastighetsgränsen. 

Ju längre man har varit i Sverige, desto vanligare är det att man bryter mot 
hastighetsbestämmelser och istället följer trafikrytmen, även om det går fortare 
än tillåtet. Svenskt körkortsprov resulterar inte i mindre fortkörning. 

Intressant är att en ganska hög andel öppet medger att de kör fortare än 
skyltat, särskilt utanför tätort, utan att samtidigt lämna en urskuldande förklaring 
att man bara ”följer trafikrytmen”, vilket annars är ett ganska vanligt argument 
bland bilister. Resultatet antyder att fortkörning anses vara ett acceptabelt bete-
ende hos många förare. 
 
3.2.5 Sanktioner 
Frågorna om sanktioner mot rattfylleri och mot fortkörning handlade om huru-
vida de intervjuade vill att straffen ska vara hårdare (frågorna 38 och 40). Vi har 
också kontrollerat om de tillfrågade i själva verket kände till vilka påföljderna 
var (frågorna 39 och 41). 

Fråga 38 behandlar om de anser att straffet för rattfylleri borde vara hårdare 
och om det var någon skillnad mellan män och kvinnor, se tabell 39a. 
 
Tabell 39a  Straff för rattfylleri/Kön 
 

Hårdare straff 
för rattfylleri? 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Ja 117 66,86 100 76,92 217 71,15 
Nej 32 18,29 13 10,00 45 14,75 
Vet ej 26 14,86 17 13,08 43 14,10 
Total 175 100,00 130 100,00 305 100,00 

 n= antal personer 
 
Drygt 71 procent har svarat ”ja” på frågan; resten visste inte eller har svarat 
”nej”. Jämfört med Vägverkets resultat, där nio av tio svenskar ansåg att straffet 
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borde vara hårdare, är invandrarna i vår undersökning något mildare i sin inställ-
ning (Vägverket 1978:11). Kvinnor har härvidlag en strängare inställning än 
män: 77 procent av kvinnorna vill att straffet ska vara hårdare, jämfört med 67 
procent av männen. Tabell 39b visar om ankomstår har någon inverkan på deras 
inställning till straff för rattfylleri. 
 
Tabell 39b  Straff för rattfylleri/Ankomstår 
 

Hårdare straff 
för rattfylleri? 

Ankomstår till Sverige Totalt 

 1985–87 1988–91 1992–95  
 n % n % n % n % 
Ja 42 68,85 43 69,35 132 72,52 217 71,15 
Nej  12 19,67 13 20,96 20 10,98 45 14,75 
Vet ej 7 11,47 6 9,67 30 16,48 43 14,10 
Total 61 100,0 62 100,0 182 100,0 305 100.0 

 n= antal personer 
 
Vistelsetid i Sverige har viss betydelse: en högre andel, 72,5 procent, av de rela-
tivt nyanlända vill att straffet ska skärpas, men bara ca 69 procent av dem som 
har varit här längst tycker så. De som har varit i Sverige i fem år eller mer är i 
högre grad emot en straffskärpning än de som kommit senare (ca 20 procent 
jämfört med 11 procent för de nyanlända). 

Fråga 39 behandlar deras kunskap om straffet för rattfylleri. Svaren anteckna-
des och kodades sedan i tre kategorier: a) rätt, b) delvis rätt och c) fel eller inget 
svar. Resultaten från denna analys visas i tabell 40. 
 
Tabell 40  Kunskapen om straffet för rattfylleri/Kön 
 

Kunskap om straffet för 
rattfylleri 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Rätt 46 26,29 44 33,58 90 29,41 
Delvis rätt 90 51,43 54 41,23 144 47,06 
Fel/Inget svar 39 22,29 33 25,19 72 23,53 
Total 175 100,00 131 100,00 306 100,00 

 n= antal personer 
 
Drygt 76 procent har svarat rätt eller delvis rätt på frågan om påföljderna; resten 
visste inte eller har svarat fel. Helt korrekt svar var vanligare bland kvinnor (33 
procent) än bland män (26 procent). Däremot har en större andel män givit del-
vis rätt svar. Tabell 41 visar om det finns något samband mellan deras kunskap 
om de rättsliga följderna samt om de yrkar på hårdare straff för rattfylleri. 
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Tabell 41  Straffet för rattfylleri/Kunskap om straff 
 

Hårdare straff för 
rattfylleri? 

Svar om straff för rattfylleri Totalt 

 Rätt Delvis rätt Fel/Inget 
svar 

 

 n % n % n % n % 
Ja 70 77,78 100 69,44 47 66,20 217 71,15 
Nej  12 13,33 24 16,67 9 12,68 45 14,75 
Vet ej 8 8,89 20 13,89 15 21,12 43 14,10 
Total 90 100,0 144 100,0 71 100,0 305 100.0 

 n= antal personer 
 
Tabell 41 visar att de som känner till vilka de rättsliga påföljderna är, i något 
högre grad än de andra ville se skärpta straff (78 procent jämfört med 69 procent 
och 66 procent). 

En hög andel (66 procent eller två av tre) av dem som inte kunde svara på vad 
straffet för rattfylleri är eller som givit fel svar, tyckte ändå att straffet borde vara 
hårdare. Eftersom de inte riktigt visste vilka påföljderna egentligen är, kan deras 
svar inte tolkas som en kritik mot de nuvarande straffreglerna specifikt, utan 
snarare som ett uttryck för uppfattningen att rattfylleri bör bekämpas hårt.  

Fråga 40 behandlar deras inställning till fortkörning och om de anser att 
straffet för detta borde vara hårdare, se tabell 42a.  
 
Tabell 42a  Straff för hastighetsöverträdelse/Kön 
 

Hårdare straff 
för fortkörning? 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Ja 78 44,83 81 62,31 159 52,30 
Nej 69 39,66 31 23,85 100 32,90 
Vet ej 27 15,52 18 13,85 45 14,80 
Total 174 100,00 130 100,00 304 100,00

 n= antal personer 
 
Fortkörning väcker inte samma starka känslor som rattfylleri: bara drygt hälften 
av de tillfrågade vill att straffen ska vara strängare. Fler kvinnor (62 procent) än 
män (45 procent) vill se en skärpning av straffet. 

Tabell 42b visar om ankomstår har någon effekt på deras inställning till 
straffet för fortkörning. 
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Tabell 42b  Straff för hastighetsöverträdelse/Ankomstår 
 

Hårdare straff för 
fortkörning? 

Ankomstår till Sverige Totalt 

 1985–87 1988–91 1992–95  
 n % n % n % n % 

Ja 28 45,90 33 53,22 98 54,14 159 52,30 
Nej  28 45,90 23 37,09 49 27,07 100 32,89 
Vet ej 5 8,19 6 9,67 34 18,78 45 14,80 
Totalt 61 100,0 62 100,0 181 100,0 304 100,0 

 n= antal personer 
 
Ju längre man har varit i Sverige, desto mer är man emot hårda straff för fort-
körning. 

Ytterligare analyser visar att lågutbildade och den yngsta åldersgruppen är 
något överrepresenterade bland dem som inte vill att straffet ska skärpas, medan 
en högre andel av de högutbildade och av de äldre anser att strängare straff 
skulle vara motiverat. Respondenter från Afrika, Iran och olika arabländer mot-
sätter sig oftare en skärpning av straffen än andra grupper. Fråga 41 mäter deras 
kunskap om straffet för fortkörning, se tabell 43. 
 
Tabell 43  Kunskapen om straffet för hastighetsöverträdelse/Kön 
 

Kunskap om 
straff för 
fortkörning 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Rätt 80 45,45 58 44,27 138 45,09 
Delvis rätt 53 30,11 42 32,06 95 31,05 
Fel/inget svar 42 24,43 31 23,67 73 23,86 
Totalt 175 100,00 131 100,00 306 100,00

 n= antal personer 
 
Ungefär tre av fyra tillfrågade svarade rätt eller delvis rätt på frågan. Andelen 
helt rätta svar är högre här (45 procent) än beträffande frågan om straffet för 
rattfylleri (29 procent). Variationen mellan könen är liten. Tabell 44 visar res-
pondenternas inställning till om straffet borde bara högre eller inte beroende på 
vilken kunskap de har om påföljden. 
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Tabell 44  Kunskapen om straffet för hastighetsöverträdelse/Kunskap om straff 
 

Hårdare straff 
för fortkörning? 

Svar om straff – fortkörning Totalt 

 Rätt Delvis rätt Fel/Inget svar  
 n % n % n % n % 

Ja 72 52,18 50 52,63 36 52,17 158 52,32  
Nej  50 36,23 31 32,63 19 27,54 100 33,11  
Vet ej 16 11,59 14 14,74 14 20,29 44 14,57 
Totalt 138 100,0 95 100,0 69  100,0 302 100,0 

 n= antal personer 
 
Av dem som har svarat rätt på frågan om påföljderna anser en högre andel (36 
procent) än genomsnittet (33 procent) att fortkörare inte bör få hårdare straff. 
 
Sammanfattning – sanktioner 
Attityden mot rattfylleri är ganska hård. Mer än sju av tio intervjuade ville se 
strängare straff, kvinnor i högre grad än män. Men ju längre man har varit i 
Sverige, desto mindre anser man att straffet bör skärpas. 

Fortkörning tycks vara något mer acceptabelt. Bara hälften av de tillfrågade, 
framför allt kvinnor, äldre och högutbildade, vill att fartsyndare ska bestraffas 
hårdare. Attityden mot fortkörning mildras i takt med antalet år i Sverige. 

Nästan en fjärdedel visste inte vilka påföljderna för rattfylleri eller fortkör-
ning är; ändå anser många av dem att straffet bör skärpas. Kunskaper om straffet 
för fortkörning är bättre än om straffet för rattfylleri. 
 
3.2.6 Jämförelse mellan trafikförhållanden i hemlandet och i 

Sverige 
Den sista frågan gav respondenterna möjlighet att själva ta upp ämnen om trafik-
förhållanden i Sverige, vilka de själva tycker är intressanta och relevanta i sam-
manhanget.  

Fråga 42 handlar om det finns någonting i Sverige, när det gäller trafik, som 
fungerar sämre än i deras eget hemland. Tabell 45a visar resultaten från dessa 
svar. 
 
Tabell 45a  Jämförelse med hemlandets och Sveriges trafik/Kön 
 

Något som är bättre i 
hemlandets trafik? 

Män Kvinnor Totalt 

 n % n % n % 
Nej 115 65,71 84 64,12 199 65,03 
Bättre i Sverige 30 17,14 34 25,95 64 20,92 
Kritik mot Sverige 19 10,86 8 6,11 27 8,82 
Vet ej/inget svar 11 6,29 5 3,82 16 5,23 
Totalt 175 100,0 131 100,0 306 100,0 

 n= antal personer 
 
De flesta, 65 procent, anser inte att det finns något som är bättre i hemlandets 
trafik, utav dessa menar 21 procent att situationen är bättre eller mycket bättre i 
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Sverige. Kvinnor är mer nöjda med trafikförhållandena i Sverige: 26 procent ut-
trycker sin uppskattning jämfört med 17 procent för männen. Kritik mot de 
svenska trafikförhållandena är vanligare bland män (11 procent) än bland 
kvinnor (6 procent). 

Tabell 45b visar om det finns några skillnader mellan de olika respondenterna 
beroende på deras eget ursprungsland. 
 
Tabell 45b  Jämförelse med hemlandets och Sveriges trafik/Ursprungsland 
 

Något som är 
bättre i hem-
landet? 

Nej Bättre i 
Sverige 

Kritik Vet ej/svar Totalt 

 n % n % n % n % n % 

Afrika 8 4,04 4 6,25 0  1 5,9 13 4,25 

Arabländer 26 13,13 15 23,44 2 7,41 1 5,9 44 14,38 

Asien 7 3,54 4 6,25 0  0  11 3,59 

Ö Europa 4 2,03 1 1,56 0  0  5 1,63 

Iran 37 18,69 0  1 3,70 1 5,9 39 12,75 

Jugoslavien 95 47,98 29 45,31 19 70,37 13 76,40 156 50,98 

Latinamerika 7 3,54 10 15,63 5 18,52 0  22 7,19 

Turkiet 14 7,08 1 1,56 0  0  15 4,90 

inget svar   0  0  1 5,9 1 0,33 

Totalt 198  64  27  17  306 100,00 

 n= antal personer 
 
Kritik mot svenska trafikförhållanden kommer framför allt från latinamerikaner 
och ex–jugoslaver. De från Afrika, Turkiet, Iran och övriga Asien kan inte 
nämna något som var bättre i deras respektive hemländers trafik. 

Tabell 45c visar om det finns någon skillnad mellan de som avlagt svenskt 
körkortsprov och de som inte gjort detta i deras inställning till hemlandets och 
den svenska trafiken. 
 
Tabell 45c  Jämförelse mellan hemlandets och Sveriges trafik/svenskt körkorts-
prov 
 

Finns det något som är 
bättre i hemlandets 
trafik? 

Har svenskt 
körkortsprov

Utan svenskt 
körkortsprov

Totalt 

 n % n % n % 
Nej 119 62,96 79 67,52 198 64,7 
Nej, det är bättre i Sverige 38 20,11 26 22,22 64 20,9 
Kritik mot trafik i Sverige 21 11,11 6 5,13 27 8,8 
Vet ej/inget svar 11 5,82 6 5,13 17 5,6 
Totalt 189 100,0 117 100,0 306 100,0 

 n= antal personer 
 
Respondenter som har avlagt körkortsprov i Sverige är mera kritiska till trafiken 
i Sverige jämfört med dem som inte avlagt samma prov. I övrigt anser de i 
liknande grad att det inte finns något som är bättre i hemlandet jämfört med 
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Sverige. Tabell 45d visar om ankomstår har något effekt på deras inställning till 
den svenska trafiken i jämförelse med hemlandets. 
 
Tabell 45d  Jämförelse mellan hemlandets och Sveriges trafik/Ankomstår 
 

Finns det något 
som är bättre i 
hemlandets 
trafik? 

Ankomstår till Sverige 

 1985–87 1988–91 1992–95 Totalt 
 n % n % n % n % 
Nej 47 77,05 42 67,74 110 60,11 199 65,03 
Bättre i Sverige 10 16,39 17 27,42 37 20,22 64 20,92 
Kritik mot Sverige 3 4,92 3 4,84 21 11,47 27 8,82 
Vet ej/inget svar 1 1,64 0 0,00 15 8,20 16 5,23 

 n= antal personer 
 
Ju längre man har varit här i Sverige, desto mindre anser man att det skulle finns 
något som är bättre i hemlandets trafik. Kritiken mot trafiken i Sverige är van-
ligast bland dem som har anlänt relativt nyligen. Kritiska iakttagelser är mer än 
dubbelt så vanliga i denna grupp än hos de tidigare anlända. Respondenter som 
flyttade hit mellan åren 1988–91 anser i högre grad än de övriga att trafikför-
hållandena är bättre i Sverige. 

I intervjun fick respondenterna motivera varför de tycker att Sverige har 
bättre trafikförhållanden. De flesta argument återkommer hos flera respondenter. 
Som fördelar jämfört med hemlandet nämns att: 
 
• svensk polis inte kan mutas 
• poliskontroller/trafikpolisverksamheten fungerar bättre 
• förare är mer disciplinerade 
• färre förare kör då de är påverkade av alkohol 
• hastighetsbestämmelser följs bättre 
• man tänker mer på barn i trafiken 
• vägarna och skyltning är bättre 
• det är mindre trängsel i trafiken. 
 
Knappt nio procent tycker att trafiken i Sverige förtjänar viss kritik. Deras ogill-
ande gäller framför allt följande: 
 
• vägförhållandena: dålig belysning, otillräcklig snöröjning  
• otillräckliga kontroller: man ingriper inte tillräckligt hårt mot rattfylleri, 

raggare, felparkerare och man kontrollerar inte heller hälsotillståndet hos 
äldre bilister 

• cyklister, vars framfart upplevs som störande. 
 
Dessutom riktas i enstaka fall kritik mot ”inkompetenta körskolor”, mot höga 
kostnader för bilister, mot bilister som inte blinkar i tid, mot hastighetsregler: för 
hög hastighet i tätort, för låg på motorvägar, mot för mycket förbud men också 
mot för lite förbud.  
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Sammanfattning – trafikförhållande i hemlandet och i Sverige 
En stor majoritet av de intervjuade anser att trafikförhållandena i Sverige är 
minst lika bra eller t.o.m. bättre i Sverige än i deras respektive ursprungsländer. 

Jämförelsen mellan Sverige och andra länder ger en till synes motsägelsefull 
bild om trafikförhållandena i Sverige: bra respektive dåliga vägar, för mycket 
respektive för lite kontroll etc. Det är i och för sig inte anmärkningsvärt, efter-
som svaren grundas på respondenternas individuella erfarenheter i Sverige och i 
hemlandet. Basen för jämförelsen varierar följaktligen.  

Det intressanta är kanske inte hur man värderar vissa förhållanden i Sverige, 
utan vilka ämnen som uppmärksammas i svaren. När man i en intervju blir om-
bedd att exemplifiera vad som är bättre eller sämre i Sverige jämfört med 
ursprungslandet, väljs företeelser som man själv tycker är relevanta och viktiga i 
sammanhanget. Ingen har tagit upp t.ex. bilparkens kvalitet, parkeringsregler, 
körkortsålder eller cykelhjälm: dessa upplevs antagligen inte som centrala frågor 
för bedömningen av ett lands trafikkultur. 

Resultaten tyder på att för den tillfrågade gruppen är följande frågor viktiga: 
 
• rattfylleri 
• trafikkontroll 
• hastighetsregler 
• vägkvalitet och 
• medtrafikanters disciplin. 
 
Detta gällde oavsett om man utdelar kritik eller beröm ifråga om dessa förhåll-
anden. De ämnesområden som invandrare själva tar upp i intervjuerna har direkt 
relevans för deras känsla av säkerhet i trafiken, vilket tyder på att det i den 
undersökta gruppen finns ett intresse av att få mer information om trafiksäker-
hetsfrågor. 
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4 Enkätstudie med svenskar och invandrare 
4.1 Metod 
4.1.1 Urval 
Tre olika grupper ingick i denna studie. Den första gruppen utgjordes av in-
vandrare som anlänt till Sverige någon gång under åren 1985–90, den andra av 
invandrare och flyktingar som anlänt mellan 1991–97 (se bilaga 1 om skillnaden 
mellan begreppet invandrare och flykting). Den tredje gruppen var ett slump-
mässigt urval av bilförare som togs ut med hjälp av bilregistrets databas, en 
grupp som fick representera svenskgruppen. Totalt var det 297 invandrare (42 
procent kvinnor och 58 procent män) och 305 svenskar (30 procent kvinnor och 
70 procent män) som ingick i studien. I tabell 46 visas deltagarnas köns– och 
åldersfördelning fördelat på ankomstår. 
 
Tabell 46  Köns– och åldersfördelning 
 

Bakgrundsdata Invandrarnas ankomstår Svenskar 
 1985–90 1991–97  
Kön:    
Män 61 (55%) 108 (60%) 214 (70%) 
Kvinnor 50 (45%)   72 (40%)   90 (30%) 
Totalt 111  180 304 
Födelseår:    
1947–56 39 (35%)   25 (14%) 199 (66%) 
1957–66 51 (46%) 104 (57%)    65 (21%) 
1967–76 21 (19%)   52 (29%)    40 (13%) 
Totalt 111 181 304 

 
Ovanstående tabell visar att invandrargrupperna kännetecknas av en större andel 
kvinnor och yngre personer än ”svenskgruppen”. Observera att information om 
deltagarnas kön saknades i sex fall. Tabell 47 visar deltagarnas utbildning. 
 
Tabell 47  Utbildning 
 

Utbildning Invandrarnas ankomstår Svenskar 
 1985–90 1991–97  
Folkskola, Grundskola 33 (30%) 28 (16%) 97 (42%) 
Gymnasium 34 (31%) 82 (46%) 99 (43%) 
Universitet, högskola 44 (39%) 70 (38%) 36 (17%) 

 
Tabell 47 visar att utbildningen bland invandrare som ankom till Sverige åren 
1985–90 var relativt jämt fördelat över folkskola, gymnasium samt universitet 
och högskola. Däremot var andelen med gymnasium samt universitet högre 
bland de som ankom åren 1991–97. Tabell 47 visar också att utbildning bland 
svenskarna var lägre än invandrarnas med en högre andel som endast hade 
grundskola. 

Invandrarna kom från 31 olika länder, vilka indelades i följande grupper: F.d. 
Jugoslavien (n=150), Arabländerna (n=27); Iran (n=38); Latinamerika (n=21); 
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Turkiet (n=22); Afrika (n=8); Asien (n=10) samt Östeuropa (n=7). I de övriga 
fallen saknades information om hemort. Tabell 48 visar region samt ankomstår1. 
 
Tabell 48  Region samt ankomstår 
 

Region Ankomstår 
 1985–1990 1991–97 

F.d. Jugoslavien 7 143 
Arabländerna 19 8 
Iran 31 7 
Latinamerika 20 1 
Turkiet 15 7 
Afrika 5 3 
Asien 6 4 
Totalt 103 173 

 
Tabell 48 visar att under perioden 1985–90 kom de flesta invandrarna från Iran, 
Latinamerika, Arabländerna samt Turkiet. Under perioden 1991–97 kom det 
stora flertalet från f.d. Jugoslavien. 
 
4.1.2 Genomförande 
Attitydundersökningen var utformad i enlighet med teorin Theory of Planned 
Behaviour, vilken tidigare beskrivits i inledningen av denna rapport. Frågorna 
som ingick däri hade framtagits med hjälp av pilotstudier utförda på olika flyk-
tingförläggningar i Värmland och Skaraborgs län. Tjugo invandrare deltog i en 
diskussion om hastigheter, bilbälte och säkerhetsutrustning för barn i bil. De 
vanligast förekommande påståendena kom sedan att ingå i den slutliga enkäten.  

Enkäten var utformad för att sedermera kunna mäta inställningen till en rad 
olika trafiksäkerhetsaspekter: bilbälte i- och utanför tätort, barn i bil, samt 
hastigheter i tätort. Attityden, den subjektiva normen och den upplevda känslan 
av kontroll mättes med hjälp av en femgradig skala (en s.k. Likert–skala). För-
utom detta innehöll enkäten en rad olika bakgrundsfrågor (se bilaga 2). 

Flyktingsamordnaren i Värmland och Skaraborgs län gjorde det slutliga ur-
valet med ambitionen att det skulle vara någorlunda representativt. Under hösten 
1997 uppsöktes de nytillkomna invandrarna på diverse lärosäten, föreningar etc., 
varvid enkäter delades ut, som om möjligt, fylldes i omgående. Flyktingsamord-
naren fanns hela tiden till hands och kunde svara på frågor. Som ersättning för 
detta fick deltagarna 100 kronor var. 

Förfaringssättet i studien av svenskarna var något annorlunda: Med hjälp av 
bilregistret gjordes ett slumpmässigt urval av 500 individer bosatta i Värmland 
och Skaraborgs län. Enkäten skickades ut per post vilken 305 personer svarade 
på; det ger en svarsfrekvens på 61 procent. 
 

                                                 
1 Förteckning över tidigare hemland visas i bilaga 4. 
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4.2 Resultat 
4.2.1 Hastighet i Tätort 
Attityden till att köra i 65 km/tim i tätortstrafik där hastighetsbegränsningen är 
50 km/tim mättes med hjälp av sex olika frågor. I tabell 49 visas resultaten från 
ANOVA som demonstrerar skillnaden mellan de olika grupperna. Invandrarna 
delades in i två grupper beroende på när de ankom till Sverige. 
 
Tabell 49  Hastighet i tätort – Intention och attityd (medelvärden) 
 

 Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
Variabel 1985–1990 1991–1997   
Intention 3,82 4,11 3,01 *** 
Följer trafikrytmen 4,04 4,28 3,62 *** 
Riskerar att bli bötfälld 1,16 1,32 1,19 n.s 
Riskerar att skada en gående 1,29 1,45 1,41 n.s 
Ökar skärpan 3,68 3,72 3,88 n.s 
Riskerar att krocka 1,57 1,63 1,80 * 
Kommer fram fortare 2,66 3,43 2,80 *** 

 1 = Instämmer helt; 5 = Tar helt avstånd; 
 * < = signifikant till en nivå av .05;  
 *** < = .001;  
 
Av tabell 49 framgår det att invandrarna var mindre benägna att begå hastig-
hetsöverträdelser jämfört med svenskarna. Bland svenskarna var det 44 procent 
som angav att det var mycket troligt eller ganska troligt att de skulle göra sig 
skyldiga till denna typ överträdelse, jämfört med 9 procent bland invandrarna. 
Svenskarna ansåg i högre grad att de därigenom följde trafikrytmen bättre. De 
ansåg också att risken för att krocka var något mindre jämfört med invandrarna. 
På frågan om detta skulle innebära att de kom fram fortare var medelvärdet 
bland invandrarna som anlänt mellan 1985–90 och svenskarna signifikant lägre 
än bland dem som anlänt efter 1990. Däremot var det ingen skillnad i deras in-
ställning till böter, risken att skada en gångtrafikant eller hur mycket deras egen 
koncentration ökades. Tabell 50 presenterar resultaten från frågorna som be-
handlade subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll. 
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Tabell 50  Hastighet i tätort – Subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll 
(medelvärden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1991–1997   
Viktiga personer accepterar att 
jag gör detta 

 
4,25 

 
4,20 

 
3,58 

 
*** 

Mycket lätt att köra i 65 km/tim 3,35 3,53 2,38 *** 
Mycket medveten om hastigheten 2,11 2,20 2,59 *** 
Mycket troligt vid tidsbrist 3,42 3,62 2,87 *** 
Mycket troligt om jag är irriterad 3,55 3,65 3,28 ** 

 1 = Helt acceptabelt, Mycket lätt, Mycket medveten och Mycket troligt; 
 ** < = signifikant till en nivå av .01; 
 *** < = .001.  
 
Invandrarnas närstående ansåg i högre grad än svenskarnas att detta beteende var 
oacceptabelt. Chansen var också mindre att de själva skulle bryta mot hastighets-
bestämmelserna om de hade ont om tid eller om de kände sig irriterade. De an-
såg sig vara mera medvetna om hur fort de körde och fann det betydligt svårare 
att köra i 65 km/tim jämfört med svenskarna.  

Ytterligare en analys gjordes för att utröna om attityden till hastighetsöver-
trädelser påverkades av kön. En möjlig förklaring till att svenskarna var mera be-
nägna att begå denna lagöverträdelse kan ju bero på att antalet kvinnor var fler i 
invandrargrupperna. För att få klarhet i detta analyserades män och kvinnor 
separat. Tabell 51 visar männens medelvärde på frågan om hur troligt det var att 
de skulle köra på detta sätt under den närmaste månaden. 
 
Tabell 51  Hastighet i tätort – Intention och män (medelvärden) 
 

 Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
Variabel 1985–1990 1991–1997   
Intention 3,65 3,95 2,86 *** 

 1 = Instämmer helt; 5 = Tar helt avstånd; 
 *** < = signifikant till en nivå av .001. 
 
Av tabell 51 framgår att grupperna fortfarande skilde sig åt. I likhet med resul-
taten i tabell 4 var gruppen som anlänt efter 1990 minst benägen att begå denna 
lagöverträdelse. Av svenskarna svarade 49 procent att det var ”mycket troligt” 
eller ”troligt” att de skulle bryta mot hastighetsbestämmelserna, jämfört med 10 
procent bland männen som anlänt mellan åren 1985–90 och 13 procent bland 
dem som anlänt efter 1990. Tabell 52 visar kvinnornas intention att bryta mot 
hastighetsbestämmelser i tätort. 
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Tabell 52  Hastighet i tätort – Intention och kvinnor (medelvärden) 
 

 Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
Variabel 1985–1990 1991–1997   
Intention 4,08 4,32 3,36 *** 

 1 = Instämmer helt; 5 = Tar helt avstånd; 
 *** < = signifikant till en nivå av .001. 
 
Tabell 52 visar att kvinnorna, i likhet med männen, som anlänt efter 1990 var 
mindre benägna än de andra att begå denna lagöverträdelse följt av kvinnorna 
som anlänt mellan 1985–90. Bland de svenska kvinnorna svarade 31 procent att 
det var ”mycket troligt” eller ”ganska troligt” att de skulle göra detta, jämfört 
med 6 procent bland kvinnorna som anlänt mellan åren 1985–90 och 3 procent 
bland kvinnorna som anlänt efter 1990. En jämförelse av resultaten i tabell 4 och 
5 visar att kvinnorna var mindre benägna än männen att köra för fort i tätort. En 
möjlig förklaring till detta kunde vara att de kör mer sällan i tätortstrafik. Resul-
tatet visade också att så var fallet: kvinnor och män med liknande erfarenhet av 
tätortstrafik skilde sig inte åt. 

Förutom kön kontrollerades variablerna utbildning och hur ofta de körde i tät-
ortstrafik. Resultaten visade att inte heller detta kunde förklara varför svenskarna 
var mera benägna än invandrarna att köra för fort i tätort. 

I ovanstående analys indelades alltså invandrarna i två grupper beroende på 
ankomstår, vilket då inte tar hänsyn till kulturella skillnader. Det var därmed av 
intresse att dela upp dessa grupper ytterligare. Invandrarna delades då in i åtta 
olika grupper beroende på deras nationalitet: f.d. Jugoslavien, arabländerna, Iran, 
Latinamerika, Turkiet, Afrika, Asien och övriga Europa. Väldigt få individer 
hade sitt ursprung i Latinamerika, Asien och Afrika, vilket förhindrade ytter-
ligare indelning. 

Resultatet visade att intentionen att begå hastighetsöverträdelser inte skilde 
sig åt mellan de olika nationaliteterna. 

Ovanstående resultat visar enbart om det föreligger några skillnader mellan 
svenskar och invandrare men säger inget om vilka faktorer som påverkar deras 
intention. Nästa steg var därför att undersöka sambandet mellan de olika före-
ställningarna och intention att begå hastighetsöverträdelser i tätort. Denna analys 
gjordes med hjälp av Spearmans korrelationskoefficienttest. 
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Tabell 53  Sambandet mellan intention och de individuella frågorna 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar 
 1985–1990 

r 
1991–1997 

r 
 
r 

Följer trafikrytmen .41** .36** .53** 
Riskerar att bli bötfälld .03 –.19* –.07 
Riskerar att skada en gående –.17 –.37** –.27** 
Ökar skärpan –.13 .03 .28** 
Riskerar att krocka –.21* –.25** –.27** 
Kommer fram fortare .26** .43** .32** 
Viktiga personer accepterar att jag 
gör detta 

 
.36** 

 
.35** 

 
.53** 

Mycket lätt att köra i 65 km/tim .10 .26** .49** 
Mycket medveten om hastigheten –.36** –.39** –.39** 
Mycket troligt vid tidsbrist .56** .58** .72** 
Mycket troligt om jag är irriterad .46** .46** .60** 

 r = värdet på korrelationen – ju högre värde, desto starkare är sambandet; 
 * < = signifikant till en nivå av .05; 

 **< =.01. 
 
Totalt var det 159 förare som hade för avsikt att köra i 65 km/tim på en 50-
sträcka. Tabell 8 visar att dessa förare i högre grad än de andra ansåg att detta 
körsätt var bättre anpassat till trafikrytmen och att de då också kom dit de ville 
fortare. Förutom detta ansåg svenskarna att deras koncentration förbättrades. 
Förare som hade för avsikt att överträda denna regel ansåg inte att risken var 
speciellt stor att de skulle krocka med ett annat fordon. Svenskarna och invand-
rarna som anlänt efter 1990 upplevde att risken att skada en fotgängare var 
mindre jämfört med de andra. Resultaten visade också på ett svagt samband 
mellan böter och intention för en utav invandrargrupperna (1991–97). I övrigt 
kunde vi notera att böter inte verkade avskräcka dessa förare eftersom hela 85 
procent instämde helt med att de kunde bli bötfällda. 

Resultaten i tabell 53 visar också att det fanns ett samband mellan subjektiv 
norm och intention, vilket innebär att förare som hade för avsikt att bryta mot 
denna regel förväntade sig att deras närmaste inte hade något att invända mot 
detta. Den upplevda känslan av kontroll var också relativt låg i denna grupp. 
Chansen var stor att de skulle köra på detta sätt om de hade bråttom eller var irri-
terade. För övrigt var de inte alltid medvetna om hur fort de körde. Svenskarna 
och invandrarna som anlänt efter 1990 ansåg också att det var mycket lätt att 
köra i 65 km/tim i tätort. 
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4.2.2 Bilbälte 
Deltagarnas inställning till att använda säkerhetsbälte i tätort utvärderades. 
 
4.2.2.1 Bilbälte i tätort 
 
Tabell 54  Bilbälte i Tätort – Intention och attityd (medelvärden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1991–1997   
Intention 4,14 4,31 3,97 ** 
Känsla av oro 1,52 1,64 1,88 ** 
Riskerar att råka ut för en allvarlig 
skada 

 
1,30 

 
1,36 

 
1,26 

 
n.s 

Körningen blir behagligare 2,97 3,26 3,13 n.s 
Riskerar att bli bötfälld 1,20 1,44 1,17 ** 
Inget allvarligt, jag är en säker förare 3,98 4,03 4,16 n.s 

 1 = Instämmer helt; 5 = Tar helt avstånd; 
 ** < = signifikant till en nivå av .01; 
 n.s. = inte signifikant. 
 
Det var mest troligt att ”svensken” skulle köra bil utan bilbälte i tätort: 22% av 
svenskarna svarade att detta var mycket troligt eller troligt jämfört med endast 
6% av invandrarna som anlänt mellan åren 1985–90 och 7% bland gruppen som 
anlänt efter 1990. Svenskarna kände mindre oro över detta, och invandrare som 
anlänt efter 1990 ansåg inte i lika hög grad som de andra att de kunde bli böt-
fällda. I övrigt skilde sig inte grupperna markant åt i deras inställning till bil-
bälte. 

Svaren på de övriga frågorna, som handlade om risken för personskada, be-
kvämlighet och att inget allvarligt skulle hända eftersom de ansåg sig vara säkra 
förare, skilde inte grupperna åt. Man ansåg genomgående att risken för skada var 
större, men tog avstånd ifrån att körningen blev behagligare och att deras eget 
körsätt kunde förhindra att något allvarligt skulle hända. 

Ovanstående resultat var oberoende av deltagarnas nationalitet, kön och om 
de avlagt ett svenskt körkortsprov. Däremot hade ålder en viss effekt, eftersom 
skillnaden mellan invandrare och svenskar endast gällde deltagare födda efter 
1956. Bland dessa åldersgrupper var svenskarna mera benägna att köra utan bil-
bälte. I åldersgrupperna födda mellan 1947 – 1956 var invandrarna lika benägna 
eller obenägna som svenskarna.  
 
4.2.2.2 Bilbälte utanför tätort 
Vidare utvärderades deltagarnas inställning till att använda säkerhetsbälte 
utanför tätort. 
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Tabell 55  Bilbälte utanför tätort – Intention och attityden (medelvärden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1991–1997   
Intention 4,05 4,29 4,27 n.s 
Känsla av oro 1,45 1,56 1,55  
Riskerar att råka ut för en allvarlig 
skada 

 
1,20 

 
1,29 

 
1,16 

 
n.s 

Körningen blir behagligare 3,30 3,31 3,54 n.s 
Riskerar att bli bötfälld 1,22 1,42 1,17 ** 
Inget allvarligt, jag är en säker förare 4,34 4,20 4,33 n.s 

 1 = Instämmer helt; 5 = Tar helt avstånd; 
 ** < = signifikant till en nivå av.01; 
 n.s. = inte signifikant. 
 
Tabell 55 visar att intentionen att använda bilbälte utanför tätort inte skilde de 
olika grupperna åt. Omkring 12 procent av deltagarna ansåg att det var mycket 
troligt eller ganska troligt att de skulle strunta i bältet (svenskar 14%; invandrare 
1985–90 12%; invandrare 1991–97 9%). Då det gällde attityden till bilbälte 
utanför tätort kunde en obetydlig skillnad uppmätas. De som hade anlänt efter 
1990 ansåg att risken var något mindre att de skulle bli bötfällda. I övrigt var alla 
grupper negativt inställda till att köra bil utan att använda bilbälte.  

Ytterligare analyser gjordes för att utröna om invandrarnas inställning till 
böter kunde bero på att de överlag var yngre än svenskarna. Resultaten visade att 
så var fallet: då de olika åldersgrupperna jämfördes inbördes kunde inte några 
skillnader uppmätas. 

Eftersom vi var tvungna att begränsa antalet frågor i denna enkät kopplades 
inte subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll till någon specifik situation, 
dvs. tätort eller utanför tätort, utan behandlades rent generellt. Resultaten från 
denna analys presenteras i tabell 11. 

Tabell 55 visar att de tre olika grupperna var väldigt lika i sin uppfattning om 
hur de upplevde den subjektiva normen och deras egen känsla av kontroll. Enligt 
dem ansåg personer i deras omgivning att det var oacceptabelt att man struntade 
i bilbältet. Det var ganska lätt att komma ihåg bältet och inte speciellt troligt att 
man skulle strunta i detta även om man hade bråttom.  
 
Tabell 56  Bilbälte – Subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll (medel-
värden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1991–1997   

Viktiga personer accepterar att jag 
kör bil utan bälte 

 
4,21 

 
4,22 

 
4,06 

 
n.s 

Mycket lätt att komma ihåg bältet 1,68 1,47 1,51 n.s 
Mycket troligt vid tidsbrist 3,69 3,83 3,94 n.s 

 1 = Helt acceptabelt, Mycket lätt och Mycket troligt; 
 n.s. = inte signifikant. 
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Tabell 56 visar att de olika gruppernas subjektiva norm inte avvek från varandra. 
Generellt så var de flesta tveksamma till om deras närmaste skulle acceptera 
eller inte acceptera detta beteende. De flesta ansåg också att det var mycket lätt 
att komma ihåg, men en stor del menade på att de kunde glömma att spänna fast 
sig om de hade ont om tid.  

Nästa steg var att undersöka sambandet mellan de olika föreställningarna och 
intention att inte använda säkerhetsbälte. Denna analys gjordes med hjälp av 
Spearmans korrelationskoefficientstest där värdet anges med r och ju högre vär-
de desto starkare är sambandet mellan de olika faktorerna.  
 
Tabell 57  Sambandet mellan intention och de individuella frågorna  
 

Variabel I tätort Utanför tätort 
 Invandrare Svensk Invandrare Svensk 
 85–90 

r 
91–97 

r 
 
r 

85–90 
r 

91–97 
r 

 
r 

Känsla av oro  –.28** .–.23** –.57** –.30** –.26** –.43** 
Riskerar att råka ut för en 
allvarlig skada 

 
–.19* 

 
–.19** 

 
–.22** 

 
–.11 

 
–.22** 

 
–.28** 

Körningen blir behagligare  
.26** 

 
.23** 

 
.24** 

 
.26** 

 
.18*** 

. 
31** 

Riskerar att bli bötfälld –.09 .01 –.06 –.11 .05 .05 
Inget allvarligt, jag är en säker 
förare 

 
.29** 

 
.17** 

 
.21** 

 
.32** 

 
.17* 

 
.25** 

Viktiga personer accepterar att 
jag kör bil utan bälte 

 
.39** 

 
.34** 

. 
39** 

. 
41** 

 
.44** 

. 
36** 

Mycket lätt att komma ihåg 
bältet 

–.43** –.47** –.63** –.50** –.51** –.50** 

Mycket troligt vid tidsbrist .64** .66** .73** .56** .58** .61** 
 r = värdet på korrelationen – ju högre värde, desto starkare är sambandet; 
 * < = signifikant till en nivå av .05; 
 ** < =.01. 
 
Ovanstående tabell visar att förare (n=89) som hade för avsikt att köra bil utan 
bälte i tätort ansåg att körningen blev behagligare utan bälte, upplevde mindre 
oro över detta och trodde inte att risken var speciellt stor att de skulle råka ut för 
en allvarlig personskada. Om något trots allt skulle inträffa kunde de själva för-
hindra att något allvarligt hände. 

Förare som hade för avsikt att köra bil utan bälte utanför tätort ansåg att detta 
skulle göra körningen behagligare; de upplevde ingen större oro och om något 
hände så kunde de själva förhindra att något allvarligt inträffade. Invandrarna 
som anlänt efter 1990 liksom svenskarna ansåg inte heller att detta skulle öka 
deras risk att råka ut för en allvarlig personskada. 

Tabell 57 visar också ett starkt samband mellan subjektiv norm, upplevd 
känsla av kontroll och intentionen att använda bälte både i och utanför tätort. 
Förare som inte hade för avsikt att använda bälte ansåg att deras närmaste skulle 
acceptera detta. Glömska och tidsbrist var ytterligare faktorer som kunde på-
verka dem i en negativ riktning. 
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4.2.3 Skyddsutrustning för barn i bil 
En rad olika frågor ställdes om att ha barn i bilen. De handlade om att ha barn i 
framsätet och i baksätet utan bilbarnstol och att ha barnet i knät på en med-
passagerare som sitter bredvid föraren. 
 
4.2.3.1 Barn i framsätet 
Analyser gjordes för att se om invandrargrupperna skilde sig från svenskarna. 
 
Tabell 58  Barn i framsätet – Intention och attityden (medelvärden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1991–1997   
Intention 4,29 4,52 4,74 *** 
Risk för att barnet kan flyga fram mot 
vindrutan.  

 
1,24 

 
1,36 

 
1,20 

 
n.s 

”Ingen fara, jag är en säker förare.” 4,45 4,42 4,70 ** 
”Jag skulle skämmas över mig själv.” 1,22 1,36 1,19 n.s 

 1 = Instämmer helt; 5 = Tar helt avstånd. 
 * < = signifikant till en nivå av .05; 
 ** < = signifikant till en nivå av .01; 
 *** < = .001; 
 n.s. = inte signifikant. 
 
Det var minst troligt att de som anlänt mellan 1985–1990 skulle använda bil-
barnstol i framsätet, följt av dem som anlänt mellan 1991–97. Medelvärdena 
visar att så gott som alla svenskar, men också många av invandrarna, inte hade 
för avsikt att ha barn i framsätet utan bilbarnstol. Endast 2 procent av svenskarna 
svarade att det var troligt eller mycket troligt att barnet skulle sitta utan bil-
barnstol medan motsvarande siffra för invandrare som ankom mellan 1985–90 
var 6 procent och för dem som ankom efter 1990, 5 procent. 

Bortsett från detta var det ingen större skillnad mellan de olika grupperna. 
Den enda skillnaden var att svenskarna inte i lika hög grad som de andra ansåg 
att deras egen körskicklighet helt kunde förhindra att något allvarligt inträffade. 

Skillnaden mellan svenskar och invandrare var oberoende av om de avlagt ett 
svenskt körkortsprov eller inte, hur ofta de körde med barn i bil samt deras köns-
tillhörighet. Tabell 59 visar den subjektiva normen och den upplevda känslan av 
kontroll, då det gällde barn i framsätet utan bilbarnstol. 
 
Tabell 59  Barn i framsätet – Subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll 
(medelvärden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1991–1997   
Viktiga personer accepterar att jag 
gör detta 

 
4,55 

 
4,51 

 
4,54 

 
n.s 

Mycket troligt vid tidsbrist  4,12 4,22 4,42 * 
 1 = Helt acceptabelt, och Mycket troligt; 
 * < = signifikant till en nivå av .05; 
 n.s. = inte signifikant 
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I tabell 59 kan vi se att det enda som skilde invandrarna från svenskarna åt var 
att de förra ansåg det mera troligt att de skulle köra bil med barn i framsätet om 
de hade bråttom. Alla ansåg dock i lika hög grad att deras närmaste inte skulle 
acceptera detta. 

Ytterligare analyser gjordes för att ta hänsyn till invandrarnas olika nationali-
teter. Resultaten visade att detta inte hade någon effekt, eftersom de var väldigt 
samstämmiga i sin uppfattning om barn i framsätet. 

Nästa steg var att undersöka sambandet mellan de olika föreställningarna och 
intention att låta barnet sitta i framsätet utan bälte. Denna analys gjordes med 
hjälp av Spearmans korrelationskoefficientstest.  
 
Tabell 60  Sambandet mellan intention och de individuella frågorna 

 
Variabel Invandrarnas 

ankomstår 
Svenskar 

 1985–
1990 

r 

1991–
1997 

r 

 
 

r 
Risk för att barnet kan flyga fram mot 
vindrutan.  

 
–.47** 

 
–.14* 

 
–.13* 

”Ingen fara, jag är en säker förare.” .38** –.11 –.15** 
” Jag skulle skämmas över mig själv.” –.01 –.18** –.18** 
Viktiga personer accepterar att jag gör detta .44** .32** .42** 
Mycket troligt vid tidsbrist  .67** .63** .41** 

 r = värdet på korrelationen – ju högre värde, desto starkare är sambandet; 
 * < = signifikant till en nivå av.05; 
 ** < =.01. 
 
Tabell 60 visar att förare som hade för avsikt att låta barnet sitta utan bälte i 
framsätet (n=24) inte oroade sig lika mycket som de andra över att barnet skulle 
flyga fram mot rutan. Deras närmaste hade inte heller något att invända emot att 
de handlade på detta sätt. Hade de bråttom var chansen ännu mindre att de skulle 
bälta barnet. Invandrargruppen som anlände efter 1990, liksom svenskarna, 
skulle inte heller skämmas lika mycket som de andra över att de handlade på 
detta sätt. Dessutom ansåg svenskarna och en utav invandrargrupperna (1985–
90) att de själva kunde förhindra att något allvarligt inträffade. 

Ytterligare analyser gjordes för att utröna eventuellt samband mellan socio–
ekonomiska variabler och intention. Resultaten visade att bland invandrarna 
hade variabeln utbildning en effekt. Invandrare med högre utbildning var mindre 
benägna än invandrare med lägre utbildning att låta deras barn sitta utan bälte i 
framsätet. I övrigt hade vare sig kön, ålder eller avlagt svenskt körkortsprov 
någon effekt på svaren. 

Den andra frågan inom området ”Barn i bil” berörde deras inställning till att 
ha ett barn under 7 år sittande i baksätet utan bilbarnstol. 
 
4.2.3.2 Barn i baksätet 
Analyser gjordes för att se om invandrargrupperna skilde sig åt från svenskarna 
då det gällde barn i baksätet. 
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Tabell 61  Barn i baksätet – Intention och attityden (medelvärden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår   
 1985–1990 1991–1997 Svenskar p 
Intention 3,88 4,24 4,53 *** 
Barnet riskerar att skadas 1,67 1,42 1,24 *** 
”Inget allvarligt, jag är en säker 
förare” 

 
4,26 

 
4,52 

 
4,67 

 
*** 

”Jag skulle skämmas över mig själv” 1,26 1,39 1,25 n.s 
Praktiskt, då flera får plats i bilen 3,55 4,15 4,42 *** 

 1 = Instämmer helt; 5 = Tar helt avstånd; 
 *** < = signifikant till en nivå av .001; 
 n.s. = inte signifikant 
 
Tabell 61 visar att grupperna skilde sig åt beträffande användandet av bilbarnstol 
i baksätet. Invandrare som anlände mellan 1985–90 var minst benägna att an-
vända bilbarnstol (24 procent svarade ”mycket troligt” eller ”troligt”), följt av 
invandrargruppen som anlände efter 1990 (14 procent  svarade ”mycket troligt” 
eller ”troligt”) och, slutligen, svenskarna, som var minst benägna att göra detta 
(5 procent svarade ”mycket troligt” eller ”troligt”). Gruppen som anlände 1985–
90 ansåg i högre grad än de andra att det var ett praktiskt arrangemang, då flera 
passagerare kunde få plats och de oroade sig också mindre över att barnet skulle 
skadas. Jämfört med svenskarna var deras egen uppfattning om sig själva som 
förare något bättre, eftersom de trodde att deras egen körskicklighet kunde för-
hindra att något allvarligt hände.  
 
Tabell 62  Barn i baksätet – Subjektiv norm (medelvärden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1991–1997   
Viktiga personer accepterar att jag 
gör detta 

 
4,16 

 
4,25 

 
4,31 

 
n.s 

 1= Helt acceptabelt; 5 = Helt oacceptabelt; 
 n.s. = inte signifikant. 
 
Tabell 62 visar att det inte förelåg någon skillnad mellan grupperna utan att alla 
ansåg att deras närmaste skulle finna att detta beteende var oacceptabelt.  

Ytterligare analys gjordes för att säkerställa om det kunde finnas olikheter 
mellan de olika nationalitetsgrupperna. Invandrare som anlände mellan 1985–90 
från f.d. Jugoslavien och Turkiet var mindre benägna än de övriga att låta barnet 
sitta utan bälte i baksätet. Invandrare från arabländerna och Latinamerika upp-
visade den största benägenheten till detta. Invandrare som anlände efter 1990 
skilde sig inte åt med avseende på detta. 

Nästa steg var att undersöka sambandet mellan de olika föreställningarna och 
intention att låta barnet sitta i baksätet utan bälte. Denna analys gjordes med 
hjälp av Spearmans korrelationskoefficientstest.  
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Tabell 63  Sambandet mellan intention och de individuella frågorna 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar 
 1985–1990 

r 
1991–1997 

r 
 
r 

Barnet riskerar att skadas –.50** –.40** –.30** 
”Ingen fara, jag är en säker förare.” .32** .22** .19** 
”Jag skulle skämmas över mig själv.” .05 –.29*** –.20** 
Praktiskt, då flera får plats i bilen .60** .47** .34** 
Viktiga personer accepterar att jag gör 
detta 

 
.69** 

 
.65** 

 
.45** 

 r = värdet på korrelationen – ju högre värde, desto starkare är sambandet; 
 * < = signifikant till en nivå av .05; 
 ** < =.01. 
 
Tabell 63 visar att förare som hade för avsikt att låta barnet sitta i baksätet utan 
bälte (n=68) inte oroade sig lika mycket som de andra över att barnet skulle 
skadas. Skulle något trots allt hända, var de rätt säkra på att deras egen kör-
skicklighet skulle förhindra att något allvarligt inträffade. Deras närmaste hade 
inte något att invända emot att de handlade på detta sätt och själva ansåg de att 
denna lösning var praktisk, eftersom flera då fick plats i bilen. Förutom detta 
skämdes inte svenskarna och invandrargruppen som anlände efter 1990 lika 
mycket över sig själva som de andra. 

Ytterligare analyser gjordes för att utröna eventuellt samband mellan socio–
ekonomiska variabler och intention. Resultaten visade att dylika variabler inte 
påverkade intentionen att låta sina barn sitta med eller utan bälte i baksätet. 

Den tredje frågan om barn i bil handlade om att ha ett barn sittande i knät på 
en medpassagerare bredvid föraren. 
 
4.2.3.3 Barn i knät 
Analyser gjordes för att se om invandrargrupperna skilde sig åt från svenskarna. 
 
Tabell 64  Barn i knät – Intention och attityd (medelvärden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1991–1997   
Intention 4,10 4,42 4,77 *** 
Risk för att barnet kan flyga fram mot 
vindrutan.  

 
1,69 

 
1,46 

 
1,17 

 
*** 

”Inget allvarligt, jag är en säker 
förare.” 

 
4,34 

 
4,49 

 
4,73 

 
*** 

”Jag skulle skämmas över mig själv.” 1,29 1,49 1,21 ** 
 1 = Instämmer helt; 5 = Tar helt avstånd; 
 ** < = signifikant till en nivå av .01;  
 *** < = .001. 
 
Tabell 64 visar att invandrarna som varit i längst i Sverige var mera benägna än 
de övriga att låta barnet sitta i knät på en medpassagerare (17 procent svarade 
”mycket troligt” eller ”troligt” på denna fråga). Detta kan jämföras med 



VTI RAPPORT 454 87 

svenskarna, där endast 2 procent svarade på samma sätt och 10 procent bland de 
invandrare som anlände efter 1990. Invandrargruppen som anlände mellan åren 
1985–90 ansåg inte att risken var lika stor som de andra att barnet skulle flyga 
fram mot vindrutan, inte heller att något allvarligt skulle hända, eftersom de an-
såg sig vara säkra förare. Svenskarna var den grupp som skulle skämmas mest 
över sig själva. Dessa resultat var inte beroende av vare sig deltagarnas kön hur 
pass regelbundet de färdades med barn i bil eller om de avlagt ett svenskt kör-
kortsprov. 
 
Tabell 65  Barn i knät – Subjektiv norm (medelvärden) 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1991–1997   
Viktiga personer accepterar att jag 
gör detta 

 
4,36 

 
4,38 

 
4,56 

 
n.s 

 1= Helt acceptabelt; 5 = Helt oacceptabelt; 
 n.s. = inte signifikant. 
 
Tabell 65 visar att grupperna var överens om att deras närmaste inte skulle 
acceptera att de lät barnet sitta i knät på en medpassagerare. 

Ytterligare en analys gjordes som tog hänsyn till nationalitet. Invandrare som 
anlände mellan 1985–90 från f.d. Jugoslavien eller Turkiet var mindre benägna 
än de övriga att låta barnet sitta i knät på en medpassagerare. Invandrare från 
arabländerna och Latinamerika var mest benägna till detta. Invandrare som an-
lände efter 1990 skilde sig inte åt med avseende på detta. 

Nästa steg var att undersöka sambandet mellan de olika föreställningarna och 
intentionen att låta barnet sitta i knät på en medpassagerare bredvid föraren. 
Denna analys gjordes med hjälp av Spearmans korrelationskoefficienttest. 
 
Tabell 66  Sambandet mellan intention och de individuella frågorna 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar 
 1985–1990 

r 
1991–1997 

r 
 
r 

Risk för att barnet kan flyga fram mot 
vindrutan.  

 
–.50** 

 
–.47** 

 
–.09 

”Ingen fara, jag är en säker förare.” .33** .32** .18** 
”Jag skulle skämmas över mig själv.” .06 –.19** –.22** 
Viktiga personer accepterar att jag 
gör detta 

 
.63** 

 
.51** 

 
.36** 

 r = värdet på korrelationen – ju högre värde, desto starkare är sambandet; 
 * < = signifikant till en nivå av .05; 
 ** < =.01. 
 
Tabell 66 visar att förare som hade för avsikt att låta barnet sitta i knät på en 
medpassagerare (n=43) inte verkade oroa sig över detta, eftersom de ansåg att de 
själva kunde förhindra att något allvarligt hände barnet. Deras närmaste hade 
inte heller något att invända emot att de handlade på detta sätt. Svenskarna och 
invandrarna som anlände efter 1990 kände också mindre skuld jämfört med de 
andra. Slutligen fanns det i invandrargrupperna ett starkt samband mellan upp-
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levd risk och intention. Detta innebär att den upplevda risken var mindre om de 
hade för avsikt att låta barnet sitta i knät på en medpassagerare. 

Ytterligare analyser gjordes för att utröna eventuellt samband mellan socio–
ekonomiska variabler och intention. I likhet med intentionen att låta barnet sitta i 
framsätet fanns det ett samband mellan utbildning och intention  Invandrare med 
högre utbildning var mindre benägna än invandrare med lägre utbildning att låta 
sina barn sitta i knät på en medpassagerare. I övrigt fanns det inget samband 
mellan dessa variabler och intention. 

En rad olika frågor ställdes sedan om vad man ansåg om bilbarnstol, hur 
effektiv den var och hur mycket man visste om bilbarnstolar. 
 
Tabell 67  Generellt om bilbarnstolar 
 

Variabel Invandrarnas ankomstår Svenskar p 
 1985–1990 1990–1998   
Ingen skillnad, när olyckan väl är 
framme 

 
4,32 

 
4,48 

 
4,62 

 
* 

Mycket lätt att montera 1,74 1,79 2,24 *** 
Mycket lätt att veta vad som skyddar 
bäst 

 
3,17 

 
2,47 

 
3,24 

 
*** 

 1 = Instämmer helt; 5 = Tar helt avstånd; 
 * < = signifikant till en nivå av .05; 
 *** < = .001. 
 
Tabell 67 visar att invandrarna som anlände mellan 1985–90 i högre grad än de 
övriga höll med om att det inte var någon skillnad om barnet satt i bilbarnstol 
eller inte då olyckan väl var framme. Svenskarna var den grupp som tog mest 
avstånd från detta påstående. Invandrarna ansåg också i högre grad än 
svenskarna att bilbarnstolen var lätt att montera och att de visste vilken stol som 
skyddade bäst. 

Då det gällde bilbarnstol så hade ålder ingen effekt, vilket betyder att resulta-
ten inte berodde på att svenskarna i genomsnitt var äldre än invandrarna. 

Ytterligare analyser gjordes för att utröna om ovanstående variabler hade 
något samband med intentionen att använda säkerhetsutrustning för barn i bil. 
Resultaten presenteras i tabell 68. 
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Tabell 68  Sambandet mellan intention och generella frågor om säkerhetsut-
rustning för barn i bil 

 
Variabel Intention 
 Framsätet Baksätet Knät 
 85–90 

r 
91–97 

r 
Sv 
r 

85–90 
r 

91–97 
r 

Sv 
r 

85–90 
r 

91–97 
r 

Sv 
r 

Ingen skillnad, 
när olyckan väl 
är framme 

 

 
.34** 

 
.24** 

 
.24**

 
.33** 

 
.17* 

 
.22**

 
.26** 

 
.29** 

 
.25** 

Mycket lätt att 
montera 

 

 
.16 

 
.11 

 
.01 

 
.06 

 
.02 

 
–.09

 
.13 

 
.13 

 
.03 

Mycket lätt att 
veta vad som 
skyddar bäst 

 
–.23** 

 
–.26** 

 
.06 

 
–.23** 

 
–.29** 

 
.02 

 
–.21* 

 
–.21* 

 
.10 

 85–90 = invandrare som anlände mellan 1985–90; 
 91–97 = invandrare som anlände mellan 1991–97; 
 Sv = svensk; 
 r = värdet på korrelationen – ju högre värde, desto starkare är sambandet; 
 * < = signifikant till en nivå av .05; 
 ** < =.01. 
 
Tabell 68 visar att förare som inte riktigt litade på att bilbarnstolen skulle skydda 
barnet var mera benägna att låta bli att använda säkerhetsutrustningen, jämfört 
med dem som hade större tilltro. För övrigt var de invandrargrupper som hade 
bristfällig kunskap om vilken typ som skyddade bäst, också mindre benägna att 
använda denna typ av utrustning 

Slutligen gjordes en analys för att fastställa om det fanns ett samband mellan 
användning av säkerhetsutrustning för barn i bil och bilbälte. Tabell 69 visar 
resultaten från denna analys. 
 
Tabell 69  Sambandet mellan intentionen att använda säkerhetsutrustning för 
barn i bil och bilbälte. 
 

 I baksätet I knät Bälte i tätort Bälte u tätort 
I framsätet .72** .66** .33** .44** 
I baksätet – .70** .32** .37** 
I knät – – .32** .41** 

 1= värdet på korrelationen – ju högre värde, desto starkare är sambandet; 
 ** < = signifikant till en nivå av .01.  
 
Tabell 69 visar att det fanns ett signifikant samband mellan användning av 
säkerhetsutrustning för barn i bil och bilbälte. Förare som inte ämnade använda 
bilbälte var mindre benägna att bälta sina barn. Från denna tabell kan vi också se 
att det fanns ett samband mellan användning av säkerhetsutrustning på olika 
platser i bilen. Förare som inte bältade barnet i framsätet gjorde inte heller detta 
om barnet satt i baksätet. Samma förare hade inte heller något direkt att invända 
emot att barnet satt i knät på en medpassagerare.  
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4.3 Sammanfattning och diskussion 
4.3.1 Hastighet i tätort 
Jämfört med invandrarna var svenskarna mer benägna att begå hastighetsöver-
trädelser, något som inte berodde på att det var fler män och fler lågutbildade i 
”svenskgruppen”. Detta avspeglades också i deras attityd i och med uppfatt-
ningen att en högre hastighet gjorde det lättare att följa trafikrytmen. Svensken 
kände inte heller ett lika stort tryck från andra att följa hastighetsbestämmel-
serna. De var inte heller lika medvetna som invandrarna om vilken hastighet de 
höll. Vidare var det mer troligt att de skulle köra för fort om de hade bråttom 
eller om de var irriterade. Invandrare som ankom till Sverige mellan 1985–90 
och mellan 1991–97 var i stort sett samstämmiga; det enda som märkbart skilde 
dem åt var att den senare gruppen i något lägre grad ansåg att fortkörning var 
förenat med tidsvinster. 

Rent generellt var männen mindre negativt inställda till hastighetsöverträ-
delser än kvinnorna, men denna skillnad verkade bero på att kvinnorna inte lika 
ofta körde bil i tätort. 

För att ytterligare fastställa vilka faktorer som påverkade valet av hastighet 
utfördes en rad olika analyser där intentionen till hastighetsöverträdelser ingick. 
Resultaten visade att förare, oavsett ursprungsland, var märkbart samstämmiga. 
Förare som hade för avsikt att bryta mot hastighetsbestämmelserna var positivt 
inställda till detta, hade en krets av närstående som fann beteendet acceptabelt 
och hade en låg känsla av kontroll. 

Då det gällde attityden var det främst deras inställning till trafikrytmen som 
var avgörande. Förarna i denna studie ansåg därför att 65 km/tim var bättre an-
passat till trafikrytmen än 50 km/tim. Risken för att krocka eller skada en gång-
trafikant var liten och det enda negativa som kunde hända var att de fick böta. 
Den upplevda bötesrisken var för övrigt väldigt hög i denna grupp, vilket man 
endast kan tolka som att förarna ansåg att detta var något överkomligt, ett pris 
värt att betala.  

Tidsbrist, irritation samt bristande uppsikt över hastigheten påverkade bete-
endet i negativ riktning. Dessa förare hade därmed en låg kontroll över beteen-
det, men frågan är om denna kontroll skulle vara lika låg om de samtidigt ansåg 
att beteendet var riskabelt. Svaret är förmodligen nej. I själva verket kan man 
anta att dessa förare inte till fullo har accepterat hastighetsbestämmelserna och 
att den låga kontrollen över beteendet kan ses som en ursäkt snarare än som en 
förklaring. 
 
4.3.2 Bilbälte i tätort 
För svenskarna var det mer troligt än för invandrarna att de inte skulle använda 
säkerhetsbältet vid körning i tätort. Vidare analyser visade att detta inte gällde 
för hela gruppen svenskar, utan bara för dem som var födda efter 1956. Invand-
rare och svenskar, födda före 1956, skilde sig inte åt. Svenskarnas och invand-
rarnas attityder till bilbälte uppvisade stora likheter. De enda skillnaderna var att 
de förra skulle uppleva mindre oro om de lät bli att använda bilbältet och att in-
vandrarna, som anlände efter 1990, inte ansåg i lika hög grad som de andra att de 
kunde bli bötfällda.  

Resultaten från korrelationsanalyserna visade att förklaringen till varför man 
använde, eller inte använde bilbälte, var märkbart lika oavsett förarens nationa-
litet. Förare som hade för avsikt att köra obältade i tätort var positivt inställda till 
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detta och trodde inte att någon hade något att invända mot detta. Enligt dem blev 
körningen dessutom behagligare och risken att skadas ansågs som väldigt liten. 
Den upplevda känslan av kontroll var också låg: bältet var något som var lätt att 
glömma och ibland hann de inte att bälta sig p.g.a. att de hade bråttom. Säker-
ligen gäller samma argument här som vid hastighetsöverträdelser, att den 
främsta orsaken till detta var bristande motivation. 
 
4.3.3 Bilbälte utanför tätort 
Invandrarna och svenskarna hade en likartad inställning till att köra bil utanför 
tätort utan bilbälte: ingen av grupperna uppvisade någon större benägenhet att 
göra detta. I likhet med attityden till bilbälte i tätort var det invandrarna som an-
lände mellan 1991–97 som ansåg att risken var mindre att de skulle bli bötfällda. 
Denna inställning var också kopplad till ålder, eftersom de yngre oroade sig 
mindre över detta än de äldre. Inställningen till bilbälte tycks också hänga sam-
man med nationalitet. Det var högst troligt att deltagare från Asien skulle köra 
bil utan säkerhetsbälte, samtidigt som de från Latinamerika hade en diametralt 
motsatt inställning därtill. En möjlig tolkning är att de flesta latinamerikaner 
kom från Chile, där det finns en bilbälteslag, medan en sådan saknas i de flesta 
asiatiska länder. 

Förklaringen till varför man inte använde bilbälte utanför tätort var väldigt lik 
förklaringen till varför man inte använde det i tätort. Deltagarna som inte hade 
för avsikt att använda bältet ansåg att det var behagligare utan och att risken att 
skadas var relativt liten. Tidigare studier har pekat på att förare som övervärderar 
den egna körförmågan tenderar att undervärdera riskerna i trafiken (McKenna, 
Stanier och Lewis, 1991). Denna studie ger visst stöd till detta, eftersom förarna 
som inte använde bältet ju litade på att de själva kunde avvärja att något all-
varligt inträffade. 

I likhet med andra studier fanns det ett samband mellan subjektiv norm och 
bältesanvändning: avvikarna upplevde helt enkelt inte något större tryck ifrån 
andra att bälta sig. Glömska och tidsbrist var återigen något som kunde påverka 
deras beteende i negativ riktning. 
 
4.3.4 Säkerhetsutrustning för barn i bil 
Invandrarna hade större benägenhet än svenskarna att låta ett barn sitta i fram-
sätet utan bilbarnstol. Detsamma gällde om barnet satt i knät på en medpassa-
gerare eller ensam i baksätet. Invandrarna som anlände mellan 1985–90 var mer 
benägna än de övriga att tillåta detta. Jämfört med de övriga ansåg de inte att 
risken var särskilt stor att barnet skulle skadas om det satt i knät på en medpassa-
gerare eller ensam i baksätet. De trodde också i högre grad än de andra att de 
som förare kunde avstyra eventuella olyckstillbud. För övrigt ansåg de att det var 
praktiskt att inte använda bilbarnstol i baksätet, då det gjorde det möjligt för fler 
passagerare att få plats. Då det gällde barn i framsätet förelåg inte någon större 
skillnad mellan de båda invandrargrupperna beträffande uppfattningen om vad 
de själva kunde åstadkomma. Att låta barnet sitta i knät på en medpassagerare 
var dock något som den efter 1990 ankomna invandrargruppen skämdes mindre 
över jämfört med den andra. Då det handlade om den subjektiva normen var 
grupperna samstämmiga i sin uppfattning att den närmaste kretsen inte skulle 
acceptera att man struntade i att använda säkerhetsutrustning för barn. 
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Dessa resultat var varken beroende av kön eller hur ofta man körde med barn 
i bil. Däremot hade nationalitet en viss effekt eftersom gruppen invandrare som 
ankom till Sverige åren 1985–90 skilde sig åt sinsemellan. Invandrarna från 
arabländerna och Latinamerika var de mest benägna att låta barnet sitta i bak-
sätet utan bälte eller i knät på en medpassagerare, medan de från f.d. Jugoslavien 
och Turkiet var de minst benägna. Förklaringen till detta kan vara att man i 
länderna runt Balkan under flera år har informerat om bilbarnstolar, vilket i sin 
tur torde ha ökat medvetenheten i denna grupp. Däremot är det inte lika lätt att 
förstå varför deltagarna från Turkiet använder säkerhetsutrustning i högre grad 
än de andra.  

Hur som helst tyder detta på att man inte bör dra några förhastade slutsatser 
om en individs förhållningssätt, utan hela tiden vara medveten om att det finns 
skillnader både inom och mellan olika grupper. 

I de avslutande svaren på de mer generella frågorna förelåg det inte någon 
nämnvärd skillnad mellan invandrarna. De var, till skillnad från svenskarna, 
mindre övertygade om att bilbarnstolen verkligen skulle skydda barnet om 
olyckan var framme. De trodde inte heller att det skulle innebära några större 
problem att komma fram till vilken sorts stol som ger det bästa skyddet eller att 
montera den i bilen. Svenskarna däremot, var väldigt osäkra på om de verkligen 
kunde veta vilken stol som gav det bästa skyddet. Detta kan visserligen bero på 
att invandrarna i allmänhet har bristfälliga kunskaper om bilbarnstolar och utgår 
från att det hela är oproblematiskt, ty det är först efter det att man kommit i 
kontakt med problemet som man brukar inse hur pass komplicerade saker och 
ting egentligen kan vara. 

Resultaten från korrelationsanalysen visade att förare som inte ämnade an-
vända säkerhetsutrustning för barn i bil var relativt lika i sin uppfattning oavsett 
nationalitet. De trodde inte att något allvarligt skulle hända, då de både ansåg att 
risken var liten och att de själva hade förmågan att påverka skeendet. De upp-
levde heller inte något större tryck ifrån andra att förfara annorlunda, vilket 
också kan förklara varför de inte skämdes. Vidare ansågs det vara opraktiskt att 
använda säkerhetsutrustning om man hade ont om plats i bilen. Det var också 
väldigt osannolikt att de skulle bälta barnet om de hade ont om tid.  

En skillnad mellan grupperna var att bland de invandrare som anlände mellan 
1985–90 hade frågan om hur mycket de skämdes inget större samband med om 
de skulle bälta barnet eller inte. De som inte bältade barnet skämdes varken mer 
eller mindre än de andra. Då det handlade om barn i knät fanns det inget sam-
band mellan riskuppfattning och intention i ”svenskgruppen”. De som godkände 
detta uppfattade inte risken som mindre att barnet skulle råka ut för en olycka, 
jämfört med dem som inte godkände detta. Den faktor som bäst förklarade var-
för svensken lät barnet sitta i knät på en medpassagerare var den sociala normen. 
Bland invandrare som anlände 1991–97 fanns det inte heller något samband 
mellan riskmedvetenhet och intention, men i deras fall handlade det om barn i 
framsätet. 

I gruppen förare som inte bältade barnen och som underskattade barnens risk 
kunde man spåra en viss grad av fatalism: om olyckan väl var framme så gjorde 
utrustningen varken till eller från. Detta kan också förklara varför man inte tog 
sig tid att bälta barnet då man hade bråttom. Varför skall man anstränga sig om 
man ändå inte litar på utrustningen? 

Invandrarna som inte avsåg att använda säkerhetsutrustning var väldigt osäkra 
över vilken utrustning som gav det bästa skyddet – ett samband som inte kunde 
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spåras i svenskgruppen. Detta är förenligt med Anunds (1998) resultat där hon 
fann att kunskapen var väldigt dålig bland invandrarna. Denna studie fann också 
en skillnad mellan hög– och lågutbildade invandrare. De högutbildade var mer 
benägna än de lågutbildade att använda säkerhetsutrustning. En förklaring till 
detta kan vara att invandrare med högre utbildning är bättre på att inhämta och 
tillgodogöra sig information som finns tillgänglig i detta land än de med lägre ut-
bildning. 

Det fanns också ett samband kopplat till användningen av säkerhetsutrust-
ningen på olika ställen i bilen, vilket bl.a. innebär att chansen var mindre att man 
skulle använda bälte i baksätet om man inte gjorde det i framsätet. Vidare fanns 
det ett samband mellan säkerhetsutrustning för barn och bältesanvändning i öv-
rigt. Ett flertal av förarna som inte ämnade använda bälte (i tätort och utanför 
tätort) saknade också avsikten att bälta sina barn. 

Slutligen några rader om själva urvalet: urvalet av svenskar i denna studie 
representerar bilden av den svenska föraren i gemen. Hastighetsöverträdelser var 
en relativt vanlig företeelse, vilket också andra studier funnit, och bältesanvänd-
ningen låg runt genomsnittet, dvs. mellan 80–90 procent (Cedersund, 1988). 
Detsamma gäller för användningen av säkerhetsutrustning för barn i bil där våra 
resultat sammanfaller med andra studier. Då det gäller invandrargruppen är det 
svårare att dra några direkta slutsatser om urvalet, eftersom väldigt få svenska 
studier har gjorts med avseende på invandrarnas attityder till trafiksäkerhet. 

Då det gällde hastighetsöverträdelser var det väldigt få personer med invand-
rarbakgrund som hade för avsikt att köra i 65 km/tim i tätort. Detta kan tyckas 
märkligt med tanke på trafikkulturerna både i detta land och i deras resp. 
hemländer. En möjlig förklaring kan vara att som nyanländ har man en ambition 
att följa de regler som gäller. De formella reglerna i Sverige är trots allt relativt 
hårda då det gäller trafikbrott av det slaget, något som säkerligen invandrare blir 
medvetna om på ett tidigt stadium. Att det sedan förekommer informella regler 
är kanske inte lika uppenbart. 

Samma resonemang kan också förklara varför endast ett fåtal struntade i att 
använda bilbälte. Våra efterforskningar visade att det i de flesta länder fanns reg-
ler om både bilbälte och hastighet, även om endast ett fåtal brydde sig om att 
rätta sig efter dessa. Därmed kan man sluta sig till att dessa regler är lättare att 
förstå, jämfört med regler som man blir bekant med långt senare. Ett exempel på 
en sådan regel kan vara att använda säkerhetsutrustning för barn i bil. I denna 
studie var invandrarna inte lika villiga som svenskarna att använda sig av dylik 
utrustning. En förklaring kan vara att man i hemländerna inte använder bilbarn-
stolar i någon större utsträckning, vilket allt som oftast beror på att dessa är 
väldigt dyra, men också att information saknas. I många länder anser man t.o.m. 
att det bästa skyddet är att en vuxen håller i barnet. En barnstol kan i så fall före-
falla mindre säker, varvid motivationen att skaffa sig mer kunskaper på detta 
område följaktligen måste vara relativt låg. 
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5 Slutsatser 
Projektet består av tre olika delstudier: Del 1 är en intervjustudie med personer 
som är verksamma i Sverige och utomlands. Intervjuerna ger information om 
trafikantbeteendet i invandrarnas ursprungsländer. I del 2 presenteras intervju-
studien studien som omfattar 300 invandrare bosatta i Värmland och Skaraborgs 
län. Del 3 redogör för en enkätstudie som är riktad till 607 svenskar och in-
vandrare. 

Avsikten med projektet har varit att kartlägga invandrares attityd till trafik-
säkerhet men också att förklara i vilken mån denna grupp skiljer sig från 
svenskarna. Det sistnämnda utgör ett försök att verifiera påståendet att invandare 
bör få särskild uppmärksamhet, eftersom de beter sig mer riskfyllt än svenskar. 
Delstudie 2 och 3 kompletterade och behandlade samma områden: bilbältesan-
vändning, säkerhetsutrustning för barn i bil samt hastighet. Utöver detta ingick 
även frågor om oskyddade trafikanter, sanktioner samt trafikförhållanden i hem-
landet och i Sverige men dessa frågor var enbart riktade till invandrare. 
 
5.1 Bilbälte 
För svenskarna var det mera troligt än för invandrarna att de skulle använda 
säkerhetsbältet vid körning i tätort. Anledningen till detta verkade mera bero på 
ålder än nationalitet. Invandrargruppens deltagare var yngre än svenskarna och 
de yngre var rent generellt mindre benägna att använda bältet än de äldre. Då det 
gällde inställningen till säkerhetsbälte utanför tätort fanns det ingen skillnad 
mellan dessa grupper. 

Bland invandrarna så angav de flesta att de använder bilbälte i framsätet. Där-
emot var inte bilbältesanvändningen i baksätet lika vanlig. Att åka utan bälte är 
vanligare bland män, äldre och bland utomeuropeiska invandrare. Deltagarna 
som inte hade för avsikt att använda bältet ansåg att det var behagligare utan och 
att risken att skadas var relativt liten. Dessutom ansåg en del att bälte kunde öka 
skaderisken, snarare än tvärtom. En relativt ofta förekommande uppfattning 
bland de undersökta var att ”bälte behövs bara om man kör fort”. Många invand-
rare har växt upp i en miljö där bilbältesanvändningen hör till undantagen, vilket 
i sig kan vara en förklaring till dessa felaktiga attityder. Vi förslår därför: 
 
• Ökad information och attitydpåverkande åtgärder riktade till invandrare. 
 
En annan anledning till att man inte använder bilbälte är att stora familjer med 
flera barn inte anser sig ha möjlighet att använda bälten i baksätet. Vi föreslår 
därför: 
 
• Speciellt utformad information som behandlar detta problem. 
 
Vissa argument kan också bemötas med information eller praktiska ”tips”. 

Invandrarföreningar utgör en viktig länk till invandrarna och skulle i sam-
arbete med någon från VTI eller Vägverket, på respektive hemspråk, kunna för-
klara vikten av att använda bilbälte. 
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5.2 Säkerhetsutrustning för barn i bil 
Invandrarna hade större benägenhet än svenskarna att låta barn sitta i framsätet 
utan bilbarnstol. Detsamma gällde om barnet satt i knät på en medpassagerare 
eller ensam i baksätet. Dessa resultat var inte beroende av kön eller hur ofta man 
körde med barn i bil. Däremot hade nationalitet en viss effekt eftersom invand-
rare från arabländerna och Latinamerika var de som var minst benägna att an-
vända denna utrustning. De från f.d. Jugoslavien och Turkiet var de som var 
mest benägna. En möjlig förklaring till detta skulle vara att man i länderna runt 
Balkan under flera år informerat om bilbarnstolar. 

Resultaten visade att nästan en fjärdedel av invandrarna svarat att barnen tid-
vis åker med i bilen utan lämpligt skydd i form av bilbarnstol eller kudde och 
bilbälte. Högutbildade och yngre invandrare använde rätt säkerhetsutrustning för 
barnen i större utsträckning än lågutbildade och äldre invandrare. Den generella 
åsikten bland respondenterna var att barnet färdas säkert om de sitter i baksätet 
eller i knät på en vuxen som håller fast barnet. Många invandrare var okunniga 
om sambandet mellan hastigheter och bilbarnstolar; en del trodde att de endast 
behövdes vid höga hastigheter. Vi föreslår därför: 
 
• Attitydpåverkande åtgärder i samverkan med invandrarföreningar. 
 
Vissa argument kan även bemötas med information och praktiska råd. 

Användningen av bilbarnstolar i det egna hemlandet var i de flesta fall väldigt 
låg. I vissa länder var stolarna både kostsamma och svåra att få tag på. Detta 
innebär att många invandrare som anländer till Sverige först måste bli medvetna 
om vikten av att använda bilbarnstolar innan de själva söker ytterligare kunskap. 
Vi föreslår därför: 
 
• Ökad information om säkerhetsutrustning för barn i bil riktad till nyanlända 

invandrare. 
 
I likhet med bilbältesanvändningen har stora familjer ett speciellt problem. Vi 
förslår därför: 
 
• Speciellt utformad information som behandlar flerbarnfamiljers möjligheter 

att använda säkerhetsutrustning. 
 
Undersökningen visar också att kunskapen om vilken typ av säkerhetsutrustning 
som skyddar bäst och hur denna monteras var bristfällig. 
 
• Ökad information om olika typer av bilbarnstolar.  
 
Barnavårdscentraler och affärer som säljer bilbarnstolar skulle tillsammans med 
invandrarföreningar kunna förmedla kunskap om bilbarnstolar på respektive 
hemspråk. 

För att öka kunskapen om hur man monterar stolen bör man: 
 
• Genomföra riktad utbildning till invandrare. 
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Även detta kan göras i samarbete med Barnavårdscentralen, affärer och invand-
rarföreningar. I kommande informationsarbete bör man också uppmärksamma 
att många invandrarfamiljer med barn födda utomlands, överhuvudtaget inte får 
någon information om förefintliga säkerhetsåtgärder vid färd med barn i bil. 
 
5.3 Hastigheter och sanktioner 
Jämfört med svenskarna var invandrarna mindre benägna att överträda hastig-
hetsbestämmelserna och hade en mera negativ attityd till detta. Studien visar 
också att ju längre respondenterna har varit i Sverige, desto vanligare var det att 
de överträder hastighetsbestämmelserna. 

Enligt intervjuundersökningen respekterade ca 76 procent av invandrarna 
hastighetsbestämmelserna i tätort och ca 66 procent utanför tätort. Fartsyndare 
hittade man ofta bland lågutbildade och yngre män. Däremot förhöll sig kvinnor 
mer negativa än män till fortkörning. Vidare kunde vi dra slutsatsen att attityden 
mot fortkörning inte var lika negativ som mot exempelvis rattfylleri. Endast 
hälften ansåg att straffen för fortkörning var för milda. En relativt stor andel (en 
fjärdedel) var okunniga om vilka påföljderna var för rattfylleri och fortkörning. 

I likhet med svenskarna kör en del invandrare för fort, varför vi rekommen-
derar: 
 
• Ökad information och attitydpåverkande åtgärder riktade till invandrare, sär-

skilt till lågutbildade och yngre män. 
 
Även här är ett samarbete med invandrarföreningarna att rekommendera. 
 
5.4 Oskyddade trafikanter 
I allmänhet var invandrarna ganska nöjda med de oskyddade trafikanternas 
situation och få ansåg att det var farligt för fotgängare, cyklister och barn. De 
som i sitt hemland bott på landsbygden eller i mindre städer var mera nöjda med 
bilförarnas beteende än de andra. Den grupp som kände sig minst trygg var latin-
amerikaner och de oroade sig också mera över sina barns säkerhet. Resultaten 
visade också att respondenterna varken var mera överbeskyddade eller mera 
nonchalanta än andra när det gäller att låta barn gå ut ensamma. Rent generellt 
fanns det stora variationer i svaren om barns säkerhet och någon enhetlig bild 
över ”invandrares” syn på barns trygghet i trafiken fanns inte. I denna studie var 
cyklandet mera utbrett än vad andra studier visat, vilket kan bero på att respon-
denterna var bosatta på mindre orter eller i småstäder. Skälet till att man inte 
cyklar var för män och yngre, att de inte har någon cykel och för kvinnor och 
äldre, att de inte kan eller vågar. 
 
5.5 Jämförelse mellan trafikförhållanden i hemlandet och 

i Sverige 
Invandrarna fick själva ta upp relevanta ämnen om trafikförhållanden i Sverige. 
De flesta ansåg inte att det fanns något som var bättre i hemlandets trafik, något 
som förstärktes ju längre man varit i Sverige. I sin motivation till vad som var 
bättre i Sverige angavs följande: 
 
• Svensk polis kan inte mutas 
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• Poliskontroller/trafikpolisverksamheten fungerar bättre 
• Förarna är mer disciplinerade 
• Färre kör alkoholpåverkade 
• Hastighetsbestämmelserna efterlevs i högre grad 
• Man tänker mer på barn i trafiken 
• Vägarna och skyltningen är bättre 
• Det är mindre trängsel i trafiken. 
 
Det man var kritisk över gällde följande: 
 
• Vägförhållanden – dålig belysning, otillräcklig snöröjning 
• Otillräckliga kontroller – man skulle ingripa hårdare mot rattfylleri, raggare 

och de som parkerar fel. Man borde också kontrollera äldre förares hälsotill-
stånd bättre 

• Cyklisternas bristande respekt. 
 
Svaren var i vissa stycken motsägelsefulla vilket i och för sig inte är anmärk-
ningsvärt, eftersom de grundas på respondenternas individuella erfarenheter i 
Sverige men också i deras eget hemland. 
 
5.6 Informationskanaler 
I beskrivningen ovan har vi lyft fram invandrarföreningarnas roll då det gäller att 
öka medvetenheten om trafiksäkerhetsfrågor, men en annan institution som 
också bör nämnas är ”Svenska för invandrare”. De flesta nyinkomna invandrare 
lär sig svenska genom SFI–undervisningen och vi föreslår därför att: 
 
• Pedagogiskt material som behandlar trafiksäkerhet utarbetas för att sedan an-

vändas i svenskundervisningen inom ramen för SFI.  
 
Information kan också spridas med hjälp av invandrarnas egna tidningar, TV– 
och radioprogram samt finnas tillgänglig hos de olika invandrarföreningarna. 

Att satsa på trafiksäkerhetsinformation riktad särskilt till invandrare, moti-
veras inte enbart av att dessa i vissa avseenden är mindre säkerhetsmedvetna än 
svenskar. Ofta behöver svenskar och invandrare samma budskap. Men man 
måste räkna med att den information som utgår till allmänheten genom de van-
liga kanalerna inte nödvändigtvis når fram till invandrare i samma utsträckning 
som den når svenskar. En fördel är också att genom speciellt riktade åtgärder 
kan informationen utformas med hänsyn till mottagargruppernas bakgrunds-
kunskap och språkkunskaper. 

Slutligen bör det betonas att själva begreppet invandrare visade sig vara tve-
tydigt. Studien pekade på att det fanns relativt stora skillnader inom invandrar-
gruppen som berodde på individens nationalitet och därmed vore det fel att utgå 
från invandrare som en kategori. Förutom nationalitet var även andra faktorer 
viktig såsom; ålder, kön, utbildning och attityder. 
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Invandrare eller flykting? 
Sverige har sedan mitten av 1800–talet varit ett land med relativt stor rörlighet. 
Under perioden 1850 – 1950 utvandrade sammanlagt 1.521.550 personer och 
under samma period invandrade 638.505 personer. Detta innebar att fler männi-
skor lämnade Sverige än anlände. 

Detta mönster förändrades på 1950– och 1960 –talet, då arbetskraftsinvand-
ringen kom att dominera i Sverige. Arbetskraftsinvandrarna kom från Norden, 
framför allt från Finland, men många kom också från medelhavsländerna. Den 
kraftiga arbetskraftsinvandringen resulterade i att Sverige 1967 fick nya invand-
ringsregler. Det blev svårare för utomnordiska invandrare att bosätta sig i landet 
av arbetsmarknadsskäl, eftersom varje ansökan prövades mot arbetsmarknadens 
behov. Detta resulterade i att den utomnordiska arbetskraftsinvandringen 
minskade. Från mitten av 1970–talet upphörde den nästan helt (Statens Invand-
rarverk 1998). 

I dag, år 2000, är de vanligaste skälen för att få uppehållstillstånd inte på 
grund av arbetsmarknadsskäl utan flykting –och anhörighetsskäl. Den svenska 
utlänningslagen ger möjlighet för utomnordiska medborgare, med nära anhöriga 
i Sverige, att få uppehållstillstånd. Under kategorin flyktingar finns personer 
som har fått uppehållstillstånd med hänvisning till flyktingkvot, Genèvekonven-
tionen, skyddsbehov eller humanitära skäl. 

Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Den svenska flyktingpolitiken bygger 
på FN:s flyktingkonvention från 1951, den så kallade Genèvekonventionen. FN–
konventionen är bindande för de länder som ratificerar den, vilket innebär att de 
förbinder sig för att ta emot politiska flyktingar. Det existerar alltså endast en 
internationell accepterad överenskommelse vad gäller definitionen av flyktingar 
och enligt konventionen definieras en flykting som: en person som med anled-
ning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationa-
litet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig 
utanför sitt hemland och som inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, 
åtnjuta sig av hemlandets skydd.  

Definitionen är bred men täcker inte de flyktingar som flyr undan fattigdom, 
krig, eller naturkatastrof. Det är upp till varje land och dess asyllagstiftning att 
tolka och tillämpa åtgärder i enlighet med konventionen. I Sverige definieras en 
skyddssökande som en person som har tvingats att överge sitt hem, en person 
som blivit hemlös efter en naturkatastrof eller under ett krig anses som flykting 
liksom den, som lämnat sitt hemland, därför att hon/han riskerar sitt liv, frihet 
förföljelse på grund av sin ras, religion eller politisk uppfattning.  

I den svenska flyktingpolitiken används flyktingbegreppet endast till dess att 
flyktingen anmäler sig som asylsökande hos polisen. En asylsökande är en per-
son som uppger sig vara i behov av skydd och som väntar på att få sin sak 
prövad. Den asylsökande som bedöms ha skyddsbehov beviljas asyl och ges där-
med rätt att uppehålla sig i landet. Efter beviljandet av asyl kallas personen fort-
sättningsvis för invandrare. 
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Enkät – Intervjustudie 
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Tidigare hemland 
 
 

Tidigare hemland 
 

Antal 
 

Ankomst 
1985–90 

Ankomst 
1991–97 

Bosnien 87   
Bosnien/Hercegovina 5   
Bulgarien 1   
Chile 17   
El Salvador 1   
Eritrea 3   
Filippinerna 2   
Indien 2   
Irak 21   
Iran 38   
Jugoslavien 20   
Kenya 1   
Kongo 1   
Kosovo/Bosnien 32   
Kroatien 2   
Libanon 8   
Macedonien 2   
Marocko 1   
Montenegro 1   
Peru  3   
Polen 1   
Somalia 7   
Sri Lanka 3   
Syrien 3   
Taiwan 1   
Thailand 1   
Turkiet 15   
Vietnam 2   
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