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entydigt förklara varför vissa grupper, som identifierats i registerstudien, löpte större risk i trafiken. 

I den fjärde studien intervjuades en grupp män födda i Iran, men bosatta i Sverige. Bilkörning, hastighet, 
alkohol och bältesanvändning diskuterades. Resultaten visade att man hade en nolltolerans när det 
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Utlandsföddas trafiksäkerhet 
av Sonja Forward, Jonna Nyberg, Gunilla Sörensen, Susanne Gustafsson och 
Peter Loukopoulos 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Olycksstatistik har tidigare indikerat att inblandningen i trafikolyckor i vissa avseenden 
skiljer sig åt mellan de svenskfödda och de utlandsfödda som vistas i trafiken i Sverige. 
Men vilka är skillnaderna, hur ser de ut mer konkret och vilka åtgärder behövs för att 
öka trafiksäkerheten? Det övergripande syftet med denna rapport är att besvara dessa 
frågor med hjälp av fyra olika studier.  

Sverige är ett mångkulturellt land. I slutet av år 2007 var över 13 procent av Sveriges 
invånare utlandsfödda. En tidigare svensk studie har visat att andelen som är inblandad i 
trafikolyckor är något högre för utlandsfödda än för svenskfödda (4,6 procent mot 
3,4 procent). Liknande resultat framkom även i en senare svensk studie som vidare på-
visade skillnader i olycksrisk mellan grupper av utlandsfödda uppdelade efter födelse-
länder. År 2006 redovisade VTI en studie över utlandsföddas mobilitet och resvanor i 
svensk trafikmiljö, med fokus på det trafikpolitiska delmålet om ett tillgängligt 
transportsystem. Den studien visade att Sveriges utlandsfödda har sämre möjlighet till 
resor med personbil i och med att andelen körkortsinnehavare såväl som andelen 
fordonsinnehavare är lägre i denna del av befolkningen. På uppdrag av Vägverket har 
nu den studien följts upp i fyra nya delstudier, med fokus på utlandsföddas trafiksäker-
het i det svenska vägtransportsystemet. Dessa studier utgår från nollvisionen och att allt 
ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken.  

 

Variation i befintlig litteratur 
Den inledande litteraturstudien behandlar etnicitet och olika aspekter av trafiksäkerhet. 
Gemensamma drag avseende utlandsföddas attityder till trafiksäkerhet och beteenden i 
trafiken har studerats, med särskild tonvikt på hastighet, olyckor, bältesanvändning, 
alkohol och oskyddade trafikanter. Även olika typer av åtgärder så som kampanjer och 
lagar har beaktats. I den studerade litteraturen används dock begreppet etnicitet som ett 
samlingsbegrepp med varierad innebörd, vilket gör det svårt att jämföra de olika 
studierna. En fråga som behöver utredas ytterligare är om åtgärder som har genomförts i 
andra länder för att öka trafiksäkerheten för olika minoritetsgrupper (till exempel 
latinamerikaner bosatta i USA) även är effektiva att använda för att öka säkerheten för 
utlandsfödda i Sverige.  

 

Olycksrisker utifrån statistik 
Olycksrisker i trafiken för personer folkbokförda i Sverige har kartlagts utifrån 
Statistiska centralbyråns avidentifierade olycksregister. En indelning av födelseländer i 
nio olika zoner har använts, där Sverige utgör en zon, och tre olika mått på exponering 
har utnyttjats för att skatta olycksrisk per födelsezon. I studien ingick alla utlandsfödda 
och en lika stor svenskfödd kontrollgrupp. Med hjälp av zonindelningen visade tillgäng-
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lig olycksstatistik att risken varierar mellan dessa grupper. Alla utlandsfödda löper alltså 
inte samma risker i trafiken. Utlandsfödda män har visserligen i genomsnitt 50 procent 
högre risk än de svenskfödda männen i kontrollgruppen att råka ut för en personskade-
olycka och utlandsfödda kvinnor har 10 procent högre risk jämfört med de svenskfödda 
kvinnorna. För män och kvinnor födda i de två zonerna forna Sovjet och Västvärlden 
(bland annat Västeuropa, Nordamerika, Australien och Japan) är riskerna emellertid i 
nivå med eller lägre än för svenskfödda. Detsamma gäller för kvinnor födda i Latin-
amerika och södra och mellersta Afrika. Sämst ställt i jämförelse med säkerheten för de 
svenskfödda är det för personer födda i Mellanöstern och Nordafrika. De har mer än 
dubbelt så hög risk att råka ut för en personskadeolycka. Med hjälp av logistisk regres-
sion har även sannolikheten för att en personbilsförare ska bli inblandad i en polis-
rapporterad vägtrafikolycka skattats. Hänsyn har tagits till ett flertal bakgrundsfaktorer 
utöver födelsezon. Av dessa var det kön, ålder, årlig körsträcka, år med körkort, lag-
föring för trafikbrott samt de socioekonomiska faktorerna förvärvsarbete, inkomst och 
utbildningsnivå som visade sig ha betydelse för olycksrisken. När hänsyn tagits till 
effekten av dessa olika bakgrundsfaktorer kvarstod ändå en skillnad i olycksrisk mellan 
födelsezoner. Även denna metod gav således resultatet att olycksrisken var högre bland 
utlandsfödda, vilket också gällde för varje enskild zon. De enda undantagen var kvinnor 
födda i södra och mellersta Afrika, vilka hade lägre olycksrisk än svenskfödda kvinnor. 

 

Beteende och attityders påverkan 
I enkätstudien deltog 3 618 utlandsfödda och svenskfödda personer. Deltagarna fick 
besvara frågor om attityder, normer, upplevd kontroll, intention och beteende. Enkäten 
innehöll dels frågor om respondentens bakgrund, dels frågor kopplade till fyra olika 
scenarier: benägenhet att begå hastighetsbrott i tätort, attityd till användning av bilbälte i 
tätort, syn på barn i framsätet i knäet på en vuxen och syn på ett obältat barn i baksätet. 
Frågorna kring de olika scenarierna togs fram på basis av teorin Theory of Planned 
Behaviour (TPB) som också användes som analysredskap. Resultaten visar att frågorna 
är komplexa och att det varierar vilken zon som ligger högst respektive lägst när det 
gäller till exempel attityd till bältesanvändning eller benägenhet att begå trafikbrott. När 
det handlar om hastighetsbrott i tätort (benägenhet att köra 65 kilometer i timmen på en 
50-sträcka) var personer födda i Sverige samt i zon 1 (Västvärlden), mest benägna att 
göra detta samt hade en mera förlåtande attityd till denna typ av trafikbrott. Däremot 
hade personer födda i Mellanöstern, Nordafrika och Sydeuropa i högre utsträckning än 
andra för avsikt att låta bli att använda bilbälte i tätort. De från Mellanöstern och 
Nordafrika ansåg inte heller att skaderiskerna var lika stora som de andra. Samma 
mönster kunde utläsas vad gäller barn i bil och attityderna skiljde sig även här mellan 
personer från Mellanöstern inklusive Nordafrika och andra. Resultaten visar också att 
68 procent av variationen i intention att köra för fort och 69 procent av intentionen att 
köra utan bilbälte kunde förklaras av den utökade versionen av TPB, där även tidigare 
beteende, ålder och kön ingick. Resultaten visar med andra ord att tidigare beteende och 
deskriptiv norm var de variabler som mest förklarade intentionen att bryta mot hastig-
hetsbestämmelser . Detta innebär att om personen tidigare hade kört på detta sätt och 
umgicks med andra som körde på samma sätt var sannolikheten större att de själva 
skulle göra så. I denna analys ingick även olika interaktioner som bland annat visade att 
de olika zongrupperna skiljde sig åt. De som var födda i Syd- och Östeuropa påverkades 
mindre av hur stor kontroll de upplevde sig ha över beteendet medan de påverkades 
mera av vad andra ansåg om deras beteende (det vill säga normer) jämfört med svensk-
födda. 
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Intervjuer med förare födda i Iran 
I den sista delstudien genomfördes djupintervjuer med sju män i åldrarna 30–65 år, 
födda i Iran men bosatta i Sverige. Syftet var att närmare belysa deras tankar kring 
trafiksäkerhet och riskbeteende, med hänsyn till bland annat kultur- och 
värderingsskillnader. Hastighet, alkohol och bilkörning var ämnen som diskuterades 
under intervjuerna. Jämförelser gjordes mellan den iranska och den svenska 
”trafikkulturen” avseende bland annat körstil och regelefterlevnad. I intervjuerna 
framkom att Sverige och Iran kännetecknas av två fundamentalt olika körstilar som 
speglar två helt olika synsätt på risker i trafiken. Ändå påpekade samtliga informanter 
att det har varit lätt att anpassa sig till det svenska trafiksystemet även om vissa fått lära 
sig på egen hand. Flera informanter menade att i en inledande fas, då man som iranier 
precis kommit till Sverige, kunde man uppleva kulturella olikheter i attityder och 
beteende i trafiken, men sådana skillnader suddades successivt ut. Man hade en 
nolltolerans när det handlade om alkohol och bilkörning. Detta beror på att man såg 
faran med att köra bil onykter, inte att man körde nykter av religiösa skäl. Synen på 
efterlevnad gällande bilbältes- och hastighetsbestämmelser var inte lika entydig. Flera 
ansåg att bälte visserligen ska användas men att det inte behövs i baksätet om man kör 
med låg hastighet. Vidare sågs hastighetsöverträdelser på till exempel motorvägar inte 
som något större brott. 

 

Förslag på åtgärder  
Med utgångspunkt i studiens resultat kan följande rekommendationer lämnas i form av 
konkreta åtgärder för att öka trafiksäkerheten bland utlandsfödda personer bosatta i 
Sverige. 

• Det finns behov av ökade kunskaper om de trafiknormer och trafikregler som 
råder i utlandsföddas hemländer. Kunskaper kring detta ökar förståelsen för 
olika trafikbeteenden bland utlandsfödda och kan således även vara till hjälp vid 
utformning av till exempel riktade informationskampanjer 

• De personer som var minst negativa till att låta ett litet barn sitta i knäet på en 
passagerare kom från länder där användningen av bilbarnstol är låg. Detta 
innebär att personerna först måste bli medvetna om vikten av att använda 
bilbarnstolar innan de själva söker eller tar till sig ytterligare kunskap. En faktor 
av betydelse för inställningen till att ha ett barn i knäet var om det var ont om 
plats i bilen. Även i sådana fall torde det vara av betydelse att göra personerna 
medvetna om vikten av att använda bilbälte och bilbarnstolar samt att inte ha fler 
passagerare än vad bilen rymmer. En målgruppsanalys kan ge förslag på vilka 
argument som ska föras fram och hur de ska föras fram 

• Det finns en skillnad mellan olika zoner när det gäller bedömningen av riskerna 
med att inte använda bilbälte. Till de grupper som tycker att risken är lägre kan 
det vara betydelsefullt att även föra fram andra argument för att använda 
bilbälte. Även i detta fall kan en målgruppsanalys ge förslag på vilka argument 
som ska föras fram och hur de ska föras fram 

• En tänkbar åtgärd för att minska olycks- och skaderisken för utlandsfödda är att 
införa målgruppsanpassad trafiksäkerhetsutbildning och information till 
utlandsfödda dels invävd i språkundervisningen, dels som en del i körkorts-
utbildningen och introduktionen för nyanlända. En informationsfilm, eller annat 
visuellt material, skulle ytterligare kunna stärka möjligheterna att nå fram med 



 

12 VTI rapport 640 

trafiksäkerhetsbudskapen. Att hitta de specifika kanaler som bäst når olika 
grupper av utlandsfödda är viktigt. I det sammanhanget är det väsentligt att finna 
de nyckelpersoner som gruppen har förtroende för. Ett förslag är att blida 
referensgrupper där dessa personer får ingå 

• En del av skillnaderna i uppskattad risk mellan olika grupper, liksom mellan 
män och kvinnor, kan förklaras av skillnader i exponering. För att bättre kunna 
ta hänsyn till hur exponeringen varierar borde en komplettering av 
exponeringsmåttet personbilskilometer ske utifrån resvaneundersökningar eller 
genom att modeller tas fram för att skatta hur fordonen används 

• Eventuella skillnader mellan förare från olika zoner när det gäller risk att bli 
inblandad i en alkoholrelaterad olycka är av intresse att studera. Skillnaderna 
skulle kunna skattas med tillgång till data över misstänkt alkoholpåverkan för de 
förare som blivit inblandade i trafikolyckor 

• En grupp av utlandsfödda som inte har studerats i Sverige i dessa sammanhang 
är de som ännu inte fått asyl. Denna grupps trafiksäkerhetsrisker kan därför vara 
av stor vikt att studera 

• Den utlandsfödda populationen har blivit större och förändrats till sin struktur 
och sammansättning sedan registeruttagen gjordes. Det finns därför anledning 
att på sikt följa upp resultaten i registerstudien med nya data.  
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Traffic safety among immigrants in Sweden 
by Sonja Forward, Jonna Nyberg, Gunilla Sörensen, Susanne Gustafsson and 
Peter Loukopoulos 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Accident statistics have previously shown that involvement in Sweden in traffic 
accidents in some aspects differs for people born in Sweden and people born abroad. 
But what are these differences? How can they be described in more detail? And what 
actions are needed to increase traffic safety? The main aim of this report is to answer 
these questions through the use of four different studies.  

At the end of 2007 more than 13 percent of the Swedish population was not born in 
Sweden, proving that Sweden is a multicultural society. A previous Swedish study 
showed that the proportion of people involved in traffic accidents was slightly larger for 
people born abroad (4.6 %) than for people born in Sweden (3.4 %).  

In 2006 the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) presented a 
study dealing with the mobility and modal choice of Swedish immigrants. The study 
focussed on one of the sub-aims of the traffic policy, namely to have an accessible 
transport system. The results showed that a lower proportion of people born abroad had 
a driving licence compared to people born in Sweden. There was also a lower 
proportion that owned a vehicle. The Swedish Road Administration has now 
commissioned a follow-up to this study; the new study is divided into four parts and 
focuses on traffic safety of the immigrants living in Sweden. This new study is based on 
the vision of a safe road transport system and that it isn’t acceptable that people are 
killed or seriously injured in traffic (i.e. the Vision Zero). 

 

Variation in existing literature 
The introductory study is a literature review examining ethnicity and different aspects of 
traffic safety, focussing primarily on speed, accidents, use of seatbelts, alcohol and 
vulnerable road users. When comparing the results from studies looking at traffic safety 
amongst immigrants one fundamental problem arises, namely that the concept of 
‘ethnicity’ is defined in different ways or not defined at all. Another problem is that the 
concept of ‘ethnic minorities’ is often used as a collective term. It can include people 
born abroad, but also people whose families have lived in the country for several 
generations. There are also variations between the studies concerning the measurements 
used to assess traffic safety. One common measurement is involvement in accidents, 
which sometimes refers to the number of fatalities but at other times to the number of 
people involved in accidents. Although the different use of these concepts can make it 
difficult to compare results, it is still possible to draw some conclusions. For instance, 
the attitudes of immigrants to traffic safety as well as their behaviour in traffic are 
shaped by the traffic habits in the country where they grew up. Socioeconomic factors, 
including income, age and gender, also play a key role. Research into the traffic safety 
of immigrants often lacks in-depth explanations of differences between them and other 
groups. Despite the aforementioned limitations, some of the studies present interesting 
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dimensions, such as language, cultural values and socioeconomic factors in different 
groups, which can be important to consider when trying to increase the level of traffic 
safety for immigrants living in Sweden. 

 

Accident risks based on statistics 
The second study identified the risk of a traffic accident for people who are registered 
residents of Sweden. The information was based on anonymous accident registers from 
Statistics Sweden. Countries of birth were divided into nine different zones, with 
Sweden as one of the zones, and three different exposure measurements were used to 
calculate the risk of accidents for each birth zone. This study included all people born 
abroad and registered in Sweden and a control group containing an equal number of 
Swedish-born people. The accident statistics available showed that the level of risk 
varies between these zones. This means that immigrants run different risks in traffic. 
Men born abroad on average actually run a 50 per cent greater risk than Swedish-born 
men, of being involved in an accident resulting in serious injury, while women born 
abroad run a 10 per cent higher risk than Swedish-born women. However, people who 
were born in the following two zones: the former Soviet Union and the Western World 
(including Western Europe, North America, Australia and Japan) run either the same or 
lower risk than people born in Sweden. This is also true for women who were born in 
Latin America and Southern and Central Africa. The people who are at the greatest risk 
compared with Swedish-born people are those born in the Middle East and Northern 
Africa. They run twice the risk of being involved in an accident resulting in a serious 
injury. Logistic regression was used to calculate the probability of a car driver being 
involved in a road traffic accident that is reported to the police. Other background 
factors were taken into consideration in addition to birth zone. These include gender, 
age, annual distance driven, years with a driving license, legal action for traffic offences 
and socioeconomic factors, including gainful employment, income and level of 
education; all of which have shown to play a contributing role in the risk of being 
involved in an accident. The results showed that there was still a difference in the risk of 
accidents between birth zones, even when consideration was made to the effect of these 
different background factors.  

 

Behaviour and the effect of attitudes 
In the third study a survey was completed by 3.618 immigrants living in Sweden and 
Swedish-born people. The participants were asked to answer questions about attitudes, 
habits, level of control, intention and behaviour. The survey also included questions 
about the respondent’s background, as well as questions linked to four different 
scenarios: intention to break the speed limit in densely populated areas; attitude towards 
using seatbelts in densely populated areas; the view of having children on the lap of an 
adult in the front seat; and the view of having children on the back seat without a 
seatbelt. The questions asked about these different scenarios were based on the Theory 
of Planned Behaviour (TPB), which was also used as an analysis tool. The results 
showed that these questions are complex, with different zones coming top and bottom 
when it comes to attitudes towards using seatbelts or the intention to commit traffic 
offences. People born in Sweden and in the Western World are more likely to speed in 
densely populated areas (intention to drive 65 km/hour in a 50km/hour zone) and 
showed a more forgiving attitude to this kind of traffic offence. However, people born 
in the Middle East, Northern Africa and Southern Europe were more likely not to use 
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their seatbelts in densely populated areas. People from the Middle East and Northern 
Africa did not think that the risk of injury was as high as the others thought. The same 
patterns could be seen when looking at the protection of children in cars, and the 
attitudes were also different between people from the Middle East, including Northern 
Africa, and the others. The results showed that two thirds of the variation both in the 
intention to speed and in the intention to drive without a seatbelt could be explained by 
the extended version of TPB, which also included past behaviour, descriptive norm, age 
and gender. In other words, the results showed that past behaviour and descriptive 
norms were the variables that provided the greatest explanation as to why people were 
willing to break speed regulations. This means that if a person has been speeding in the 
past and believes that people close to him or her will speed, there is a greater probability 
that they will act in the same manner in the future. The analysis also included different 
interactions, which showed differences between the various zone groups. Compared 
with people born in Sweden, those born in Southern and Eastern Europe were less 
affected by the amount of control they thought they had over their behaviour, while they 
were more affected by what other people thought of their own behaviour (i.e. norms). 
 

Interviews with drivers born in Iran 
The final study contained in-depth interviews with seven men, aged between 30 and 65 
years old, who were born in Iran but are residents of Sweden. The aim was to obtain a 
more detailed view of their thoughts on traffic safety and risky behaviour, based on 
differences in culture and values. Issues such as speed, alcohol, and driving were 
discussed during these interviews. Comparisons were made between the Iranian and the 
Swedish ‘traffic culture’, focussing on driving styles and obeying regulations. In the 
interviews it became clear that Sweden and Iran had two fundamentally different 
driving styles, which reflect two completely different views of risks in traffic. However, 
all those questioned said that it had been easy to adapt to the Swedish traffic system, 
even though some of them needed to learn the Swedish system by themselves. Several 
of those interviewed said that at the beginning, when they had just arrived in Sweden as 
Iranians, they experienced cultural differences in attitudes and behaviour in traffic, but 
that these differences gradually faded away. They showed zero tolerance when it came 
to drinking and driving. This was because they recognised the danger of driving while 
drunk and not because of religious reasons. However, they had more ambivalent views 
on seatbelts and speeding, as they thought that a seatbelt was not needed for back seat 
passengers in low speed areas. They also thought that speeding offences, particularly on 
motorways, were less serious. 

   

Proposals for action  

The following recommendations are based on the results of this study, detailing specific 
actions that will increase the level of traffic safety among immigrants living in Sweden.  

• There is a need for an increased knowledge regarding the traffic policy, 
traffic norms and traffic regulations in the home countries of immigrants in 
order to increase the understanding of the different traffic behaviour of these 
people. Such knowledge could also be of importance when, for example, 
designing targeted information campaigns.   

• People who were most positive about allowing children to travel without 
seatbelts came from countries where the use of child seats was extremely 
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low. This implies that these people must first be made aware of the 
importance of using child seats before they can be expected to be willing to 
pay attention and process such information. One important reason why 
people allowed children to travel on somebody’s lap was the lack of space in 
the car. In these instances, it is essential to make people aware of the 
importance of using seatbelts and child restraints and to make sure that 
people do not allow more passengers than the car can take. A target group 
analysis is suggested. This would help to determine what arguments should 
be used and how these arguments could be put forward.  

• There is a difference between zones when it comes to assessing the risks of 
not using seatbelts. For groups that consider the risk as low, it can be useful 
to put forward other arguments for using seatbelts. One such argument could 
be the cost; and one example of possible action could then be to inform 
people about how expensive the fines are. 

• One possible measure to reduce immigrant’s risk of accidents and injury is 
to develop traffic safety programmes which are based on a sound 
understanding of the target group. This could be integrated into language 
training and driving courses, and could also be included as part of the 
information presented to people who have recently arrived. An information 
film or other visual material could be used to increase the possibility of the 
traffic safety message getting through. It is important to find specific 
channels that can best reach the different groups. In this context is it also 
important to find key people that the group trusts who can present the 
message. Reference groups that include these people could also be formed.  

• Some of the differences in risks between groups, for example between men 
and women, can be explained by differences in exposure. Knowledge of how 
exposure varies could be improved by receiving more information about 
distances driven. This could be acquired through surveys into travel habits 
and producing models that calculate how vehicles are used.   

• It is also interesting to study the differences between drivers from different 
zones concerning the risk of being involved in an alcohol-related accident. 
These differences could be calculated by looking at the data of the suspected 
influence of alcohol among people involved in traffic accidents.  

• One group of immigrants living in Sweden that has not been studied in this 
context is those who have not yet been granted asylum. It would therefore 
be important to study the traffic safety risks of this group.  

• The population of people born abroad has increased and changed in terms of 
structure and composition since extracts from the data registers were taken. 
Hence, the results in the register study should be followed up in the future 
using new data.  
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1 Bakgrund 
Ett av världens största folkhälsoproblem är trafikolyckor. År 2004 uppskattade 
Världshälsoorganisationen att fler än 1,2 miljoner människor omkommer och 
50 miljoner skadas i trafikolyckor varje år (WHO, 2004). WHO beräknade vidare att år 
2020 skulle vägtrafikolyckor komma att utgöra den tredje vanligaste orsaken till förlust 
av levnadsår. WHO visar dödskvoter per hundratusen invånare för olika regioner, se 
figur 1. 
 

 
Figur 1  Dödskvoter i trafiken per 100 000 invånare uppdelade i olika geografiska 
regioner. Källa: WHO 2004. 
 

Figuren visar att de högsta dödskvoterna återfanns i Afrika och Mellanöstern, följt av 
Östeuropa och Asien. De lägsta dödskvoterna återfanns i Västeuropa, Australien, Nya 
Zeeland, Sydkorea och Japan.  

I Sverige är olyckorna jämförelsevis få. Ändå omkom 471 människor i trafikolyckor, 
3 824 blev svårt skadade och 22 925 lindrigt skadade under år 2007 (SIKA, 2008).  

Sverige är ett mångkulturellt land med en ökande andel utlandsfödda, dvs. människor 
födda i ett annat land men folkbokförda i Sverige. I slutet av år 2007 var 13,4 procent av 
Sveriges 9 182 927 invånare utlandsfödda (SCB, 2007). Dessa personer kom från 
ungefär 200 olika länder och har samma behov av vägtransportsystemet som alla andra 
för att t.ex. kunna arbeta, studera, handla och utöva fritidsaktiviteter. En stor del av 
dessa transporter sker med bil, men också med allmänna kommunikationsmedel, på 
cykel eller till fots.  

Tidigare forskning om utlandsfödda i det svenska vägtransportsystemet har visat en 
överrepresentation i olycksinblandning för denna grupp av invånare. En studie av 
Eriksson (1998) visade att under åren 1987–1996 var 4,6 procent av invandrare med 
körkort inblandade i minst en trafikolycka, vilket kan jämföras med 3,4 procent för 
svenskfödda. Olycksinblandningen visade sig också var högre bland dem som invandrat 
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före 1992. Före den 1 juli 1991 fick alla utländska körkort bytas mot svenska B-körkort 
om körkortsinnehavaren var folkbokförd i Sverige. Efter denna tidpunkt får bara de med 
giltigt körkort som är utfärdat inom EES1-länderna, Schweiz eller Japan bytas ut mot ett 
likvärdigt svenskt körkort om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Körkort som 
är utfärdade utanför EES, Schweiz eller Japan är giltiga ett år efter att personen folkbok-
förts i Sverige, därefter måste körkortsprov avläggas.  

Andra studier har visat att olycksinblandningen varierar mellan olika grupper av ut-
landsfödda. I en förstudie om utlandsfödda och trafiksäkerhet där registeruppgifter om 
invandrarbakgrund, olyckor och körkortsinnehav samkördes fann man att olycksrisk i 
förhållande till antal körkortsinnehavare i de olika grupperna varierade med en faktor 
2,7 (Yahya, 2001). Skillnaderna blev ännu större om olycksrisken differentierades 
mellan manliga och kvinnliga förare. Gruppen förare födda i Nordafrika och Mellan-
östern hade störst andel olycksinblandade. Olycksrisken var 3,7 gånger högre för dem 
än för svenskfödda. Yahya visade liksom Eriksson (1998) att olycksrisken var högre 
bland dem som hade bytt ut sitt körkort än bland dem som hade genomgått nytt kör-
kortsprov. Även risken att bli skadad som förare av fordon inblandat i olycka varierade 
avsevärt mellan olika nationalitetsgrupper. En intressant fråga är om individen vid flytt 
mellan olika länder tar med sig sitt tidigare trafikbeteende och därmed till viss del sin 
olycksrisk. En närliggande fråga är om nya immigranter har annan olycksrisk än de som 
bott längre tid i landet. 

I syfte att ytterligare studera och jämföra olycksinblandning bland utlandsfödda och 
svenskfödda grupperade Gustafsson och Falkmer (2006) världens länder i åtta olika 
zoner. Sverige utgjorde en nionde zon. Grupperingen av länderna baserades på respek-
tive lands inkomst, motoriseringsgrad, trafiksäkerhet och geografiska läge. Inkomst-
måttet var GNI (Gross National Income). Motoriseringsgraden beräknades från antalet 
bilar i befolkningen. De två trafiksäkerhetsmåtten som användes var dödade trafikanter 
per invånare och dödade trafikanter per personbil. När data från de länder som hade 
tillgång till dessa mått ställdes samman, konstaterades att ökad inkomst korrelerade med 
fler bilar per person och med färre dödade i personbilstrafiken. Den indelning av 
världens länder som genomfördes av Gustafsson och Falkmer (Gustafsson& Falkmer, 
2006) visas i figur 2 och ligger till grund för analyser och resultatredovisning även i 
föreliggande studie. 

                                                 
1 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
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Figur 2  Världens länder grupperade i zoner. Grafisk design: Markus Thyberg. 
 

I Hedberg och Malmberg (2008) beskrivs den historiska invandringen till Sverige. Sedan 
1930 har Sverige haft ett positivt inflyttningsnetto, vilket har medfört att Sverige år 2008 
är ett av de europeiska länder som har högst andel utlandsfödda. Efter andra världskriget 
bestod invandrarna främst av personer från de närliggande, krigsdrabbade länderna. 
Parallellt ökade efterfrågan på arbetskraft, vilket ledde till arbetskraftsinvandringen som 
därefter expanderade ända fram till 1970-talet. Arbetskraft rekryterades bland annat från 
Italien, Ungern och Österrike. Inflyttning dominerades dock av immigranter från 
Finland. Från krigsslutet vid mitten av 1940-talet och tjugo år framåt kom 400 000 fin-
ländare till Sverige, varav hälften stannade kvar. Ett annat land varifrån många kom var 
Jugoslavien. Efter 1970 minskade arbetskraftsinvandringen kraftigt och ersattes av an-
hörig- och flyktingimmigration, bl.a. från Asien och Sydamerika, inklusive flyktingar 
från Chile med anledning av militärkuppen 1973. Även från Turkiet, Iran, Libanon och 
Syrien kom flyktingar på grund av politiska oroligheter i sina hemländer. Under början 
av 2000-talet kom flest personer från Irak. EU-utvidgningen 2004 ledde till ökad inflytt-
ning från de nya medlemsländerna, främst Baltikum och Polen. De senaste åren har även 
den rumänska invandringen ökat markant.  

Hur begreppet ”invandrare” används i myndigheters verksamhet har beskrivits i en ut-
redning (Kulturdepartementet, 2000). Det påpekas att begreppet inte alltid definieras 
och de definitioner som finns varierar. Begreppet bör enligt rapporten reserveras för 
personer som själva har invandrat.  

I många studier ingår gruppen utlandsfödda som en del i en större grupp med beteck-
ningen etnisk minoritet. Vad som tolkas in i begreppen ”etnicitet” och ”etnisk mino-
ritet” kan variera. Begreppet ”etnisk” beskrivs i Nationalencyklopedin (1991) på följ-
ande sätt: 

”Etnisk: (grek. Ethniko’s ’hörande till ett folk’, ’nationell’, av 
e’thnos ’folk’), sammanhängande med folk eller folkgrupper ” 
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Etnisk minoritet beskrivs av samma källa som en ”etnisk grupp som bildar en minoritet 
i det område där den finns”. Vidare ges två olika exempel dels 

”en invandrargrupp (som t.ex. turkiska eller kurdiska 
minoriteter i Sverige)”  

dels  

”att statsgränser har dragits utan hänsyn till befolkningars 
etniska sammansättning (t.ex. kurderna i Turkiet, Irak, Iran 
och Sovjetunionen)”. 

I Britannica (1990) definieras ”ethnic group” som  

”a social group or category of the population that, in a larger 
society, is set apart and bound together by common ties of 
race, language, nationality, or culture.” 

Eriksen (1998, s. 22) definierar etnicitet på följande sätt:  

”Etnicitet är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som 
uppfattar sig själva som kulturellt avskilda från medlemmar av 
andra grupper med vilka de har ett minimum av regelbunden 
interaktion.”  

Enligt Darvishpour och Westin (1998) kan etnisk identitet definieras som detsamma 
som kollektiv identitet och som den enskilde individen själv identifierar sig med. Denna 
identitet är emotionellt och kognitivt meningsfull för individerna inom samma grupp.  

Sveriges Riksdag formulerade 1998 ett övergripande mål för transportpolitiken, näm-
ligen att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet (Riksdagen, 1997; Riksdagen, 
1998; Riksdagen, 2001). Målet förtydligades i sex delmål: 
• Tillgängligt transportsystem  
• Jämställt vägtransportsystem  
• Positiv regional utveckling  
• Hög transportkvalitet  
• God miljö  
• Säker trafik. 

 

Det långsiktiga målet för en säker trafik, som konkretiserades i den s.k. Nollvisionen, är 
att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor och att vägtrans-
portsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.  

VTI har tidigare studerat utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö med 
utgångspunkt i delmålet om ett tillgängligt transportsystem (Lewin m.fl., 2006). Före-
liggande rapport har sin utgångspunkt i delmålet om en säker trafik.  
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2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka utlandsföddas syn på trafik-
säkerhet samt att skatta deras risker i det svenska vägtransportsystemet jämfört med 
svenskföddas risker.  

Studien består av fyra delar. Inledningsvis gjordes en litteraturstudie i syfte att kartlägga 
tidigare forskning om utlandsfödda och trafiksäkerhet. Där studerades litteratur som 
behandlar etnicitet (race/etnicity) eller födelseland kopplat till olika aspekter av trafik-
säkerhet. I den andra delstudien kartlades skillnader mellan utlandsfödda och svensk-
födda när det gäller olycksrisker i trafiken. Den tredje delstudien undersökte med hjälp 
av en enkät utlandsföddas och svenskföddas attityder och självrapporterade beteenden 
när det gäller att följa hastighetsbegränsningar, använda bilbälten och köra med barn i 
bil. I den fjärde och sista delstudien genomfördes ett antal djupintervjuer med en grupp 
av utlandsfödda för att närmare belysa tankar kring riskbeteende, med hänsyn till bland 
annat kultur- och värderingsskillnader.  
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3 Delstudier 
Nedan följer en övergripande beskrivning av de fyra delstudierna.  

Delstudie 1 – Litteraturstudie: Denna genomgång grundar sig på en litteratursökning 
utförd av VTI:s bibliotek och informationscenter, BIC, i databaser som täckte områden 
som trafik, utbildning, psykologi, medicin och sociologi. De sökord som användes var 
relaterade till begrepp som trafiksäkerhet och invandrare eller etnicitet . Studier som 
föreföll relevanta utifrån sammanfattningarna valdes ut för en mer noggrann genom-
gång. Resultaten låg delvis till grund för utformningen av de övriga delstudierna. 

Delstudie 2 – Registerstudie: Registerstudien nyttjade två databaser, dels en med ut-
landsfödda personer folkbokförda i Sverige 31 december 2003, dels en med ett strati-
fierat urval av svenskfödda folkbokförda personer vid samma datum. Detta möjlig-
gjorde relevanta jämförelser mellan de två populationerna. Databaserna innehöll av-
identifierade personuppgifter. De analyser som gjordes var främst av deskriptiv karaktär 
förutom sambandsanalyserna som gjordes med hjälp av logistisk regression.  

Delstudie 3 – Enkätstudie: En postenkät skickades ut till personer i åldern 21–64 år med 
körkort. Urvalet var stratifierat med avseende på födelsezon och kön. För utlandsfödda 
ingick endast de som hade invandrat 1 januari 1986 eller senare. Syftet var att under-
söka inställningen till olika trafikbeteenden. Därför ingick frågor som var uppbyggda 
kring olika scenarier och utformade enligt Theory of Planned Behaviour. Data från 
frågeblanketten kompletterades med vissa registerdata.  

Delstudie 4 – Intervjustudie: Djupintervjuer genomfördes med 7 män födda i Iran, i 
åldrarna 30–65 år. Intervjuerna var semistrukturerade och spelades in på band. Mate-
rialet transkriberades sedan ordagrant och kategoriserades efter frågeformulärets upp-
ställda teman.  
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4 Litteraturstudie 
4.1 Syfte 
Syftet med föreliggande litteraturstudie är att ge en övergripande bild av tidigare forsk-
ning, såväl nationell som internationell, rörande olika etniska gruppers trafiksäkerhet. 
Speciellt fokus ligger på bilisters trafiksäkerhet och trafikbeteende, främst avseende 
hastighet, alkohol och bältesanvändning.  

Till skillnad från de tre andra delstudierna fokuserar denna delstudie inte främst på 
utlandsföddas trafiksäkerhet. Istället är det framför allt litteratur om samband mellan 
trafiksäkerhet och etnicitet som behandlas (se nästa avsnitt). 

 
4.2 Metod och avgränsningar 
Litteraturstudien grundar sig på en litteratursökning utförd av VTI:s biblioteks- och 
informationscenter, BIC. Sökningarna genomfördes 2003, med en uppföljande sökning 
under 2006. Sökningarna gjordes i de vetenskapliga databaserna TRAX, ITRD, TRIS, 
Medline, Eric, PsycInfo och Scopus. Olika kombinationer av söksträngar med ett stort 
antal olika sökord/begrepp användes, t.ex. invandrare, trafiksäkerhet, ursprung, olycks-
statistik, etnicitet osv. Av referenserna har uppskattningsvis ett hundratal bedömts som 
relevanta för studien, vilket ungefär motsvarar två tredjedelar av alla träffar. Sökning-
arna utfördes främst på engelska och skandinaviska, men även på tyska, franska och 
spanska. 

I projektets inledande fas var ambitionen att tyngdpunkt och fokus skulle ligga på forsk-
ning om utlandsföddas trafiksäkerhet. Redan på ett tidigt stadium framkom det igenom-
gången av litteratur att omfattningen av studier gällande just utlandsföddas trafiksäker-
het är begränsad, medan det finns mycket forskat kring olika aspekter rörande etniska 
grupper och deras trafiksituation, oavsett hur länge man bott i det aktuella landet. Denna 
litteratur, där det centrala är etnicitet, har ändå fått ingå i litteraturstudien, då dess 
resultat har setts som viktiga för förståelse i ett vidare perspektiv än enbart trafiksäker-
het hos utlandsfödda. I studier rörande etnicitet, och inte specifikt om utlandsfödda, 
finns frågeställningar som torde vara intressanta vid diskussioner om vilka åtgärder som 
kan öka trafiksäkerheten hos personer med olika etniska bakgrunder. Exempel på 
sådana frågeställningar är:  

• Vilken betydelse har språket för förståelsen av information rörande trafik-
säkerhet?  

• Vilken betydelse har kulturella värderingar inom olika etniska grupper för synen 
på trafiksäkerhet?  

• Vilken betydelse har socioekonomiska faktorer, t.ex. avseende segregering, 
möjlighet till transport, för olika etniska gruppers risker i trafiken? 

 
4.2.1 Disposition och begreppsförklaring 
Litteraturstudien inleds med en diskussion om forskning som allmänt berör olycksin-
blandning bland etniska minoriteter. Utgångspunkterna är motorfordonsolyckor 
respektive olyckor bland oskyddade trafikanter, där fokus ligger på dels frekvens av 
olycksinblandning, dels de bakomliggande orsakerna till olycksinblandningen. Därefter 
följer en översikt av forskning rörande hastighet, alkohol och bältesanvändning där även 
här frekvens och bakomliggande faktorer står i centrum för diskussionen. Vidare berörs 
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information, kampanjer och tvingande åtgärder, varpå ett antal studier presenteras där 
jämförelser gjorts mellan olika länder och nationaliteter, främst avseende förarbeteen-
den. Studien avslutas med en sammanfattande diskussion.  

Rapporten använder i sin helhet begreppet utlandsfödda (jfr kapitel 1). I den litteratur 
som identifierats och granskats används främst begreppen ”race” och ”ethnicity”, vilka 
har visat sig definieras olika från fall till fall, om de överhuvudtaget definieras. I littera-
turen betraktas också de etniska grupperna ofta som en homogen grupp. Det talas t.ex. 
om ”blacks”, ”whites” och ”hispanics” och om ”origin” utan att redogöra för vad som 
avses med dessa begrepp/uttryck. Dessutom framgår det inte alltid om studien i fråga 
avser utlandsfödda eller personer vars familjer kanske levt i det aktuella landet i flera 
generationer. Detta är speciellt märkbart inom den amerikanska forskningen, som också 
är den som dominerar i forskningsfältet. I och med att litteraturstudien endast utgör en 
översikt tas inte de olika studiernas eventuella begreppsdefinitioner upp här. Istället 
används främst begreppen etnicitet och etniska minoritetsgrupper. I studier där även 
andra begrepp förekommer anges dessa inom citationstecken. I vissa fall används även 
en svensk direktöversättning, t.ex. ”vita” för ”white”. I de fall begreppet ”indian” har 
förekommit har detta ersatts med ursprungsamerikan, vilket är en svensk direktöver-
sättning av det numera brukliga Native American. Begreppet används genomgående för 
att beteckna denna grupp, oavsett vilken benämning som har använts i litteraturen. I den 
studerade litteraturen förekom även en mängd olika trafiksäkerhetsmått som var rele-
vanta för denna rapports studieområde och som har delvis olika innebörder. Exempel på 
sådana mått är antal dödade, dödssiffrorna, inblandning i motorfordonsolyckor, olycks-
inblandning, risk i trafiken och risk att dö. För att behålla nyanserna i den ursprungliga 
litteraturen har vi valt att antingen återge respektive beteckning på originalspråket eller 
använda en direktöversättning.  

 
4.3 Motorfordonsolyckor – allmänt 
4.3.1 Frekvens – olyckor och skador 
I en amerikansk studie framkom att det bland etniska minoriteter främst var ”svarta” 
män som löpte störst risk att dö i motorfordonsolyckor jämfört med andra etniska 
grupper (Braver, 2003). Ytterligare en amerikansk studie visar resultat där ”svarta” män, 
liksom även manliga ursprungsamerikaner, har de högsta dödssiffrorna i motorfordons-
olyckor (Stevens & Dellinger, 2002). I denna studie låg dock fokus på äldres inbland-
ning i motorfordonsolyckor. Vidare visade resultaten att ”vita” och asiatiska äldre män 
hade den lägsta dödssiffran. För äldre kvinnor gällde det omvända: ”svarta” kvinnor 
hade lägst antal dödade och asiatiska kvinnor hade högst antal dödade.  

En amerikansk studie har undersökt dödstal i fordonsolyckor där latinamerikaner jäm-
fördes med ”vita”. Resultaten visade att latinamerikaner var överrepresenterade i 
dödliga fordonsolyckor i jämförelse med ”vita” (March m.fl., 2003).  

Baker m.fl. (1998) har i en amerikansk studie visat att ”svarta” och latinamerikanska 
barn/ungdomar har mycket större risk att dö i motorfordonsolyckor än ”vita”, trots att 
både latinamerikanska och ”svarta” barn/ungdomar reser med bil i mindre utsträckning 
än ”vita” barn. 

De ovan beskrivna studierna utgick från etnicitet och berörde inte specifikt utlands-
födda. NHTSA (1995) har studerat trafiksäkerhetsproblem på större landsvägar 
(highway) i latinamerikanska områden (”Hispanic communities”) i sex amerikanska 
delstater. Dödskvoten (dödsfall per 100 000 inv.) avseende motorfordonsolyckor ökade 
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under slutet av 1980-talet för latinamerikaner och blev därmed högre än för såväl ”vita” 
som afroamerikaner. I djupintervjuer med aktörer inom hälsa, säkerhet eller med an-
knytning till den latinamerikanska befolkningen nämns nyanlända immigranter bland 
grupper med särskilda trafiksäkerhetsproblem. Motsatta resultat presenterades i en 
australiensisk studie. Här fann man att förare som var utlandsfödda råkade lika eller 
mindre ofta ut för olyckor som de som var födda i Australien (Dobson m.fl., 2001). I 
den svenska förstudien visade Yahya (2001) att utlandsfödda hade högre olycksrisk än 
svenskfödda, men att det även fanns en skillnad i risk mellan olika grupper av födelse-
länder. 

 
4.3.2 Bakomliggande faktorer 
Socioekonomiska faktorer 
Braver (2003) fann i en amerikansk studie att en anledning till att ”svarta” var mer in-
blandade i motorfordonsolyckor än andra etniska minoriteter var att ”svarta” tillhörde 
en lägre socioekonomiska grupp. I denna studie visade sig socioekonomisk status vara 
en mer bestämmande variabel än etnicitet vad gäller olycksinblandning i motorfordons-
olyckor.  

Betydelsen av socioekonomiska faktorer framträdde även i en svensk studie, där sociala 
mekanismer bakom trafikskadade unga bilförare studerades. Resultaten pekade på tyd-
liga socioekonomiska skillnader när det gällde skaderisken bland unga bilförare överlag 
(Hasselberg, 2000).  

 

Hemlandets regler och normer 
I Latinamerika är brott mot trafikregler den främsta orsaken till motorfordonsolyckor. I 
en amerikansk studie utgick författarna ifrån detta och frågade sig om immigranter från 
latinamerikanska länder överför sådant trafikbeteende till USA. Det man tog fasta på i 
studien var körning mot rött ljus. Materialet visade inte skillnader grundade i etnicitet 
(”race and ethnicity”). Författarna menar dock att om man beaktar tidigare forskning, 
som har visat att denna trafikförseelse ofta förekommer i samband med onykter körning, 
icke-användning av bilbälte samt ogiltigt körkort, kan resultaten indikera att indirekta 
etniska faktorer ligger bakom. I den aktuella studien framkom t.ex. att vissa latin-
amerikanska grupper, bl.a. latinamerikaner utan giltiga körkortshandlingar, var mer 
benägna att köra mot rött ljus än andra grupper. Möjligen skulle detta, enligt författarna, 
kunna relateras till att dessa personer i fråga nyligen immigrerat till USA (Romano 
m.fl., 2005b).  

I en studie från Australien resonerar författarna kring huruvida hemlandets normer och 
regler kring trafik påverkar trafiksäkerheten i det nya landet (Dobson m.fl., 2001). 
Studien visade att utlandsfödda (”overseas born”) förare hade samma eller lägre döds- 
och sjukhuskvot (”mortality and hospital separation rates”) som dem som var födda i 
Australien (jfr ovan). Ett exempel som gavs var att män födda i engelskspråkiga länder 
eller länder med vänstertrafik hade lägre kvoter (”rates”) i den australiensiska vänster-
trafiken än de som var födda i länder med högertrafik. Betydelsen av hemlandets regler 
framkommer också i en amerikansk artikel av Traffic Safety Center (2003). Nyanlända 
immigranters högre olycksrisk förklarades med att nyanlända hade okunskaper om lagar 
och regler i det nya landet. 
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Rattonykterhet och icke-användning av bilbälte 
Onykter körning och ickeanvändning av bilbälte kan enligt en amerikansk studie vara 
förklaringen till att latinamerikaner är överrepresenterade i dödliga fordonsolyckor i 
jämförelse med ”vita” (March m.fl. 2003; NHTSA, 1995). Även Aty och Radwan har i 
två amerikanska studier funnit ett samband mellan hög olycksrisk, onykter körning och 
icke-användning av bilbälte bland olika grupper, men till skillnad från andra studier 
visar deras resultat att ”svarta” förare hade störst risk i trafiken, inte latinamerikanska 
(Aty & Radwan, 1998a; Aty & Radwan, 1998b).  

 
4.4 Oskyddade trafikanter – allmänt 
4.4.1 Frekvens – olyckor och skador 
I en nederländsk undersökning baserad på befolknings- och dödsfallsregister för åren 
1995–2000 studerades etniska skillnader mellan olika grupper av personer som hade 
dödats i trafiken. Personer som ursprungligen hade kommit från Turkiet, Marocko, 
Surinam och Antillerna/Aruba ingick i studien. Resultaten visade att etniska minoriteter 
löpte en större risk att dö i trafiken i samband med fotgängarolyckor i jämförelse med 
den inhemska befolkningen. Dödligheten för cyklister och motorcyklister var dock lägre 
för etniska minoriteter än för andra (Stirbu m.fl., 2006). Också en amerikansk artikel 
visar att oskyddade trafikanter från etniska minoriteter (afro-, latin- och ursprungs-
amerikaner) oftare var inblandade i olyckor jämfört med ”vita” (TSC, 2003).  

Flera studier visar att barn från etniska minoritetsgrupper var mer benägna att råka ut för 
trafikolyckor som fotgängare än andra barn (Agran m.fl., 1998; Christie, 1995; DFT, 
2002; Dong m.fl., 2006; Ernst & McCann, 2002; Roberts m.fl., 1996; Savitsky m.fl., 
2007). Även i en australiensisk studie av äldre personer visade det sig att etniska 
minoriteter oftare råkade ut för fotgängarolyckor (Dobson m.fl., 2001).  

 
4.4.2 Bakomliggande faktorer 
Socioekonomiska faktorer 
Att oskyddade trafikanter från etniska minoritetsgrupper oftare är inblandade i olyckor 
och dödsolyckor än andra grupper kan förklaras utifrån socioekonomiska termer. 
Personer som tillhör en etnisk minoritetsgrupp är ofta fattigare samt lever i mer 
trafikfarliga områden än andra grupper (TSC, 2003).    

Skillnader mellan etniska grupper avseende barn som fotgängare har undersökts i en 
studie från Nya Zeeland (Roberts m.fl., 1996). Här framkom det att etnicitet och socio-
ekonomiska aspekter kunde förklara skillnader i barns olycksinblandning som fot-
gängare. Barn med maorisk respektive indonesisk bakgrund var dubbelt så ofta in-
blandade i fotgängarolyckor jämfört med barn med europeiskt ursprung. Vidare var barn 
till indonesier den etniska grupp som mest frekvent korsade en trafikerad väg när de 
skulle ta sig till och från skolan. En möjlig förklaring enligt författarna kunde vara att 
många familjer i denna grupp saknade bil. Liknande resultat, där etniska gruppers 
utsatthet i trafiken relateras till avsaknad av bil, har även framkommit i två amerikanska 
studier (Campos-Outcalt m.fl., 2002; Ernst & McCann, 2002). I den nya zeeländska 
studien visade dock vidare analyser att denna förklaring inte kunde verifieras eftersom 
etniska grupper utan bil fortfarande var mera olycksdrabbade även när de jämfördes 
med andra grupper som inte heller hade tillgång till bil. En annan förklaring var då 
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enligt författarna att barnen med indonesisk bakgrund hade längre väg till skolan, 
eftersom bostäder nära skolan var dyrare. 

Även Christie (1995) har i en engelsk studie påvisat att barn från etniska minoritets-
grupper (”non-white ethnic origin”) var överrepresenterade i fotgängarolyckor jämfört 
med majoritetsbefolkningens barn. Utifrån djupintervjuer med barn som råkat ut för 
fotgängarolyckor samt med barnens föräldrar fann Christie att barn som dagligen lekte 
på gatorna, utan föräldrars tillsyn, också löpte större risk att råka ut för trafikrelaterade 
olyckor. Liknande resultat har framkommit i en israelisk studie (Savitsky m.fl., 2007) 
liksom i en amerikansk studie (Campos-Outcalt m.fl., 2002). I den amerikanska studien 
poängteras även faktorer som dålig tillgång till allmänna kommunikationer och av-
saknad av bil. 

 

Kulturella skillnader och assimilation  
I en amerikansk studie utförd av Traffic Safety Center (2003) hävdas att brister i 
kunskap om trafiklagar och trafikregler i det nya landet kan förklara varför etniska 
minoritetsgrupper oftare än andra var inblandade i olyckor, inklusive dödsolyckor, som 
fotgängare. Tillgänglighet till information var vidare en viktig variabel i en annan 
amerikansk studie, där man också såg en koppling mellan språk och olycksinblandning. 
Fotgängarolyckor bland latinamerikanska barn undersöktes. Resultaten visade att barn 
som inte talade engelska hade ungefär dubbelt så hög inblandning i fotgängarolyckor i 
trafiken jämfört med barn som talade engelska. Enligt författarna var språket också ett 
viktigt mått på assimilering eftersom personer som inte behärskade engelskan inte 
kunde ta till sig information om hälsorisker (Agran m.fl., 1998).  

Överrepresentationen av barn ur etniska minoritetsgrupper i fotgängarolyckor har be-
handlats i en engelsk forskningsöversikt (DFT, 2002). En trolig förklaring till över-
representationen är enligt författarna föräldrarnas brist på förtrogenhet med den trafik-
miljö och de trafikförhållanden som finns i det land de immigrerat till. Detta får stor 
betydelse eftersom föräldrarna ska vägleda barnen i trafiksäkerhet. Föräldrarna lär 
barnen beteenden som var acceptabla i det egna hemlandet men kanske inte överens-
stämmer med förhållandena i det nya landet. I forskningsöversikten framkom också att 
olycksrisker av detta slag fanns både bland dem som bott en längre tid i landet och 
bland dem som relativt nyligen immigrerat. Orsakerna till detta kan enligt författarna 
bero dels på svårigheter att ta till sig det nya landets trafiknormer, dels på socioekono-
miska faktorer. 

I en studie från Nya Zeeland påtalar författarna att orsakerna till skillnaderna i barns 
olycksinblandning som fotgängare även kan bottna i kulturella skillnader. I olika 
kulturer fanns t.ex. skilda uppfattningar om vad föräldern förväntade sig att barnen 
skulle klara av på egen hand, t.ex. att ta sig till och från skolan (Roberts m.fl., 1996). 

Olycksinblandning kan även bero på val av färdsätt, där vanor från hemlandet kan spela 
in. I den ovan nämnda nederländska undersökningen hade de utlandsfödda som ingick i 
studien en lägre dödlighet som cyklister och motorcyklister än vad som var fallet bland 
övriga. Författarna menar att detta berodde på att mycket få invandrare från de aktuella 
länderna cyklar, vilket i sin tur kunde förklara den större andelen dödsfall i fotgängar-
olyckor bland dessa grupper (Stirbu m.fl., 2006).  
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4.5 Hastighet 
4.5.1 Frekvens – överträdelser och olyckssamband 
Två svenska studier visar att utlandsfödda mer sällan än svenskfödda överträder hastig-
hetsbestämmelser (Forward m.fl., 2000; Vägverket, 2005). I en av studierna fann man 
också att ju längre utlandsfödda hade vistats i Sverige, ju mer tenderade de att över-
skrida hastigheterna (Forward m.fl., 2000). I en amerikansk studie framkom att ”vita” 
förare var mest frekvent involverade i hastighetsrelaterade olyckor (Aty & Radwan, 
1998a). En nederländsk studie visar dock på motsatta resultat. Här framkom istället att 
frekvensen av olyckor bland etniska minoriteter var högre än för ”vita”, vilket också var 
kopplat till att de förstnämnda oftare bröt mot hastighetsbestämmelserna (Stirbu m.fl., 
2006). 

 
4.5.2 Bakomliggande faktorer 
I den svenska studien av Forward m.fl. (2000) fann man att benägenheten bland utlands-
födda att överskrida tillåten hastighet kunde relateras till låg utbildning, att föraren 
oftast var en ung man samt att förarna upplevde att andra accepterade deras beteende. 
Utlandsfödda var också mera benägna att köra för fort om de var irriterade. 
 
4.6 Alkohol 
4.6.1 Frekvens 
Onyktra förare och medpassagerare 
De studier som har undersökt olika typer av samband mellan onykter körning och etnisk 
bakgrund visar motstridiga resultat. Lederhaus Popkin (1992) har t.ex. studerat inbland-
ning i alkoholrelaterade olyckor bland ”icke-vita” förare och ”vita” förare i USA. Resul-
taten visade att ”icke-vita”, såväl män som kvinnor, var mer inblandade i alkoholrela-
terade olyckor jämfört med ”vita” män och kvinnor. ”Icke-vita” körde också överlag 
oftare än ”vita” med en högre alkoholkoncentration i blodet.  

Flera amerikanska studier ger resultat som visar att latinamerikaner var den grupp som 
oftast var inblandade i alkoholrelaterade trafikolyckor jämfört med andra etniska 
grupper (Braver, 2003; Voas m.fl., 2001; Walker m.fl., 2003; Watt, 2004). Två 
amerikanska studier av Aty och Radwan (1998a; 1998b) ger dock resultat där ”svarta” 
oftast var inblandade i trafikolyckor av detta slag jämfört med andra etniska grupper. 

Medan flertalet av de genomgångna studierna sammantaget pekar på att etniska minori-
teter kör bil onyktra oftare än andra, visar en svensk studie motsatta resultat. Studien, 
som utgick från dödsolycksstatistik för åren 1997–2003, pekade på att utlandsfödda i 
mindre utsträckning var inblandade i alkohol- eller drogrelaterade olyckor jämfört med 
svenskfödda (12 % jämfört med 25 %) (Vägverket, 2005). Att ”vita” personer är mest 
benägna att köra onyktra i jämförelse med andra etniska grupper har även framkommit i 
några amerikanska studier (Caetano & MacGrath, 2005; Royal, 2000; Watt, 2004).  
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Onyktra fotgängare 
Leaf och Preusser (2000) har i en amerikansk studie undersökt om det finns specifika 
etniska (”racial/ethnic”) grupper som är överrepresenterade i trafikolyckor relaterade till 
alkohol, med fokus på fotgängare. I detta sammanhang identifierades tre etniska grupper 
där olycksrisken var proportionellt hög för alkoholpåverkade fotgängare: ursprungs-
amerikaner i alla åldrar, äldre ”svarta” samt latinamerikanska män från 21 år och uppåt. 

 
4.6.2 Bakomliggande faktorer 
Attityder och socioekonomiska faktorer 
Attityden till alkohol och bilkörning bland olika etniska (racial/ethnical) grupper var i 
fokus i en amerikansk studie av Ferguson m.fl. (2002). Utifrån frågeformulär och 
intervjuer med personer som blivit arresterade pga. olyckor där de kört onyktra fram-
kom att det främst var mexikanska latinamerikaner som menade att de kunde köra bil 
trots att de druckit alkohol. Detta förklaras med att mexikanerna var yngre, fattigare och 
hade lägre utbildning än de ”vita” som ingick i studien. Enligt författarna fanns det en 
okunskap om alkohol och lagar, vilket i sin tur förstärkte attityden till alkohol och bil-
körning. Även Caetano och Clark (2000) fann i en amerikansk studie att låg utbildning 
var en förklarande variabel för latinamerikaners överrepresentation bland alkoholpå-
verkade förare.  

Även Royal (2000) visade en koppling mellan attityder och onykter körning. Resultaten 
visade att ”vita” personer oroade sig minst för rattfylleri jämfört med andra etniska 
grupper och ”vita” såg inte heller några direkta behov av åtgärder gällande onykter kör-
ning.  

 

Religionens betydelse 
När det gäller etniska minoriteters inblandning i alkoholrelaterade trafikolyckor visade 
en nederländsk studie resultat som enligt författarna stod i motsats till vad som fram-
kommit i amerikansk forskning (Stirbu m.fl., 2006). I den nederländska studien var 
onykter körning mindre vanlig bland etniska minoritetsgrupper än bland den övriga 
befolkningen. Detta förklarades med att etniska minoriteter överlag hade en låg alkohol-
konsumtion, grundat på religiös tro.  

 

Kulturella skillnader 
I den ovan nämnda amerikanska studien av Leaf och Preusser (2000) genomfördes 
fokusgrupper för att undersöka om det fanns specifika etniska (”racial/ethnic”) grupper 
som var överrepresenterade i alkoholrelaterade fotgängarolyckor. I detta sammanhang 
identifierades tre etniska grupper där olycksrisken var hög för alkoholpåverkade fot-
gängare. Studien visade att det oftast var ”svarta” onyktra fotgängare som råkade ut för 
trafikolyckor. Detta förklarades med att dessa personer tenderade att dricka ensamma 
och att de kom från svagare socioekonomiska förhållanden. Vidare ansåg deltagarna i 
fokusgrupperna att latinamerikaner, särskilt manliga, drack förhållandevis mycket 
alkohol. Inom fokusgruppen menade man också att detta beteende var accepterat som en 
del i något man beskrev som en ”machokultur”. Ursprungsamerikanerna brukade enligt 
resonemangen i fokusgrupperna lämna reservaten för att skaffa alkohol, varefter de 
måste ta sig hem, till fots och onyktra, längs dåligt upplysta och farliga vägar. I detta 



 

30 VTI rapport 640 

sammanhang kan även en koppling göras till socioekonomiska faktorer. I NHTSA 
(1995) framkom i intervjuer att alkohol var den faktor som mest påverkade säkerheten 
för förare, passagerare och fotgängare bland den latinamerikanska befolkningen i USA. 
Förklaringen ansågs vara att alkoholkonsumtion sågs som bevis på manlighet, det fanns 
kunskapsluckor avseende alkoholens effekt på körförmågan, det fanns villighet att åka 
med förare som druckit alkohol, många unga pojkar börjar dricka i tidig ålder och 
alkoholkonsumtion är ett tidsfördriv för unga människor utanför tätorterna. 

 
4.7 Bilbälte och skyddsutrustning i bil 
4.7.1 Frekvens – bältesanvändning och annan skyddsutrustning  
I en amerikansk undersökning visade resultaten att bilbälte användes i lägre utsträck-
ning bland ”svarta” än bland ”vita” medan latinamerikaner använde bilbälte i ungefär 
samma utsträckning som ”vita” (Braver, 2003). Ytterligare två amerikanska studier fann 
att ”svarta” förare hade en signifikant lägre bältesanvändning än förare av annan 
etnicitet (”race”) (Lerner m.fl., 2001; Vivoda m.fl., 2004). I en annan amerikansk studie 
fann man att latinamerikaner och afroamerikaner hade en större risk att dö i trafik-
olyckor där föraren varit obältad, jämfört med ”vita”. Asiater var vid olyckstillfället 
däremot oftare bältade jämfört med ”vita” (Romano m.fl., 2005a). 

Enligt en svensk studie var bilbältesanvändningen lägre bland utlandsfödda än bland 
svenskfödda, 47 procent av de utlandsfödda var obältade i dödsolyckor jämfört med 
37 procent av de svenskfödda. Obältade förare nådde strax över 50 procent bland döds-
olyckorna för utlandsfödda (Vägverket, 2005). Att vissa etniska minoriteter i mindre 
utsträckning använder bilbälte rapporterades också i en studie där olycksstatistik för 
”vita” och latinamerikaner i Colorado studerades (Harper m.fl., 2000). I en amerikansk 
artikel framfördes att afro-, latin- och ursprungsamerikaner i jämförelse med ”vita” i 
mindre utsträckning använde bilbälte samt var mer benägna att köra riskfyllt (TSC, 
2003).  

I en svensk litteraturstudie har forskningsresultat från Sverige, Tyskland, USA och 
Australien gällande barns användning av bälte och annan skyddsutrustning i bil 
granskats. Studien ger en sammantagen bild av att barn från grupper med utländsk 
bakgrund mer sällan använde bilbälte eller annan skyddsutrustning (Gustafsson m.fl., 
2003). Att barn med utlandsfödda föräldrar oftare var obältade än barn till majoritets-
kulturens föräldrar har också visat sig i två nordiska studier, en svensk och en norsk 
(Anund m.fl., 2003; Thuen, 1994). I den norska undersökningen framkom också att 
invandrarbarn som bott en längre tid i Norge oftare använde skyddsutrustning än de som 
varit kort tid i Norge, även om de förstnämnda inte använde sådan utrustning i samma 
utsträckning som de norska barnen. Vidare fann en amerikansk studie (Niemcryk m.fl., 
1997) att afroamerikanska barn mer sällan än andra etniska gruppers barn använde 
skyddsutrustning i bil. 

I två amerikanska undersökningar framkom att felanvändning av skyddsanordning för 
barn under 9 år var mest förekommande bland ”svarta” föräldrar (Winston m.fl., 2006) 
(Gunn m.fl., 2005). En jämförelse kan här göras med en studie av Hamilton m.fl. 
(1995), som påvisade en brist avseende rätt användning av skyddsanordning för barn 
bland latinamerikanska föräldrar. Även en svensk studie har visat att etniska minoriteter 
i större omfattning än andra använde skyddsutrustning på fel sätt (Gustafsson m.fl., 
2003). 
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4.7.2 Bakomliggande faktorer 
Socioekonomiska faktorer 
Latinamerikaners låga användning av bilbälte kan enligt en amerikansk studie relateras 
till alkoholberusning, för hög hastighet och ogiltigt körkort (Harper m.fl., 2000). För-
fattarna tolkade dessa aspekter i ljuset av socioekonomiska orsaker, men pekade också 
på att ingen specifik skillnad kunde ses mellan grupperna gällande ålder, kön eller plats 
för olyckan. Socioekonomiska faktorer lyfts även fram i en annan amerikansk studie, 
där författarna menar att den höga andelen döda bland latinamerikanska och ”svarta” 
barn och ungdomar, jämfört med ”vita”, kan bero på sämre användning av skyddsanord-
ning för barn i bil. I detta sammanhang hade föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst 
stor betydelse (Baker m.fl., 1998).  

 

Attityder och kunskaper 
I en amerikansk studie analyserades eventuella samband mellan användning av bilbälte 
och attityder till bältesanvändning bland ”vita”, latinamerikanska samt afroamerikanska 
studenter (Shin m.fl., 1999). Författarna hävdade att attityden till bältesanvändning och 
dess betydelse för säkerheten kunde relateras till att bilbälte sågs som mindre viktigt i 
jämförelse med andra risker som finns i de ofta fattiga och våldsamma områden där 
etniska minoriteter lever. Författarna hänvisade till tidigare forskning som visat att våld 
var den främsta dödsorsaken bland afroamerikanska och latinamerikanska ungdomar 
(Singh & Yu, 1996; se (Shin m.fl., 1998) och där motorfordonsolyckor med dödlig 
utgång var mindre vanliga (Wise m.fl. 1985; Geronimus m.fl. 1996; se Shin m.fl., 
1998).  

Derewlany (1991) har i en australiensisk studie genomfört fokusgrupper med personer 
med ”icke-engelsktalande bakgrund”. Resultaten visade att deltagarna i allmänhet ansåg 
att bältet behövdes i framsätet. Samtidigt framkom flera skäl till att inte använda bil-
bälte, t.ex. vid kortare körsträckor eller vid stadskörning. En annan uppfattning var att 
den egna körskickligheten kompenserade behovet av bilbälte. Det var också vanligt med 
en ”det händer inte mig”-attityd. Vidare använde unga män sällan bilbälte för att detta 
sågs som omanligt eller för att de såg sig själva som oövervinnliga, vilket var mest 
framträdande bland de arabisktalande männen. Derewlany (1991) fann också att 
personer som levt i Australien under en längre tid var mer benägna att använda bilbälte 
jämfört med nya immigranter från länder som saknade krav på bältesanvändning och 
där bältesanvändningen var låg. 

 

Brist på information 

Låg användning av bilbälte bland afro-, latin- och ursprungsamerikaner kan enligt forsk-
ningen enbart delvis förklaras utifrån socioekonomiska faktorer. Detta faktum påpekas i 
en amerikansk artikel där man istället lyfte fram att trafiksäkerhetsåtgärder har svårt att 
nå ut till minoritetsgrupper pga. barriärer såsom språk, geografiskt läge och kultur 
(TSC, 2003). En hänvisning görs i detta sammanhang till en studie av National High-
way Traffic Safety Administration (NHTSA, 1995) där man påpekar behovet av ökad 
kommunikation med den latinamerikanska befolkningen. Detta styrks också av Gunn 
m.fl. (2005) som fann att nära dubbelt så många ”svarta” som ”vita” förare saknade 
kunskaper kring behovet av bälteskudde för barn mellan 4 och 8 år.  
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En annan amerikansk studie undersökte orsakerna till varför latinamerikanska föräldrar 
inte använde bälteskuddar för yngre barn (Lee m.fl., 2003). Här fann man bristande 
information till föräldrar angående bälteskuddar men även motstånd från barnets sida att 
använda bälteskudde, bälteskuddens kostnad, att den var obekväm att använda, plats-
brist i bil samt att vissa bilar saknade trepunktsbälten i baksäten.  

 

Kulturella skillnader 
I en amerikansk litteraturöversikt rörande bältesanvändning och användning av skydds-
anordning för barn bland etniska minoriteter framkom att afroamerikaner och latin-
amerikaner använde bilbälte och skyddsanordning för barn mer sällan än ”vita”. Men 
det fanns också studier med motsatt resultat. En förklaring till dessa motstridiga resultat 
kunde enligt författarna vara en form av fatalism. Personer med fatalistiskt synsätt var 
t.ex. mer benägna att inte använda bälte i bil, eftersom deras liv ändå sågs vara förut-
bestämt (Mueller m.fl., 2004). Colón (1992) har i en amerikansk studie fokus på fata-
lism och huruvida detta synsätt påverkade bältesanvändning. I studien framgick det att 
fatalismen innebar en utjämning av skillnader i användandet av säkerhetsbälte mellan 
olika etniska grupper (”racial and ethnic minority groups”). Andra studier har visat att 
graden av fatalism i relation till bältesanvändning också är beroende av utbildnings-
nivån. Fatalism var mindre märkbart ju högre utbildning personerna i fråga hade 
(Mueller m.fl., 2004; Shin m.fl.,1999). En amerikansk studie av Byrd m.fl. (1999) kom 
däremot fram till resultat som visade att den observerade frekvensen av bältesanvänd-
ning inte kunde förklaras av fatalism.  

I en amerikansk studie undersöktes latinamerikaners trafiksäkerhetsbehov (Hamilton 
m.fl., 1995). Genom fokusgrupper framkom bl.a. att många latinamerikaner trodde att 
det var bättre att hålla barnet i famnen än att använda bilbarnstol. Förklaringen till detta 
var enligt fokusgruppsdeltagarna att man inom den latinamerikanska kulturen vill vara 
så nära sitt barn som möjligt. Föräldrar var också omedvetna om de allvarliga skador 
som kan ske om inte bilbarnstol nyttjas. Vanan att inte använda bilbarnstol ansågs vara 
ett uttryck för tillgivenhet.  

En annan aspekt som kan relateras till kulturella skillnader är att lagar om bilbälten och 
annan skyddsutrustning ser olika ut i olika länder, vilket innebär att det är svårt att göra 
en jämförelse länderna emellan. Detta var en slutsats i en svensk litteraturstudie, där 
man studerat just användning av bilbälte och skyddsutrustning i bil (Gustafsson m.fl., 
2003). 

Betydelsen av hemlandets trafikpolitik och trafiknormer diskuterades i en svensk 
intervju- och enkätstudie. Studien berörde ”invandrares” användning av skyddsutrust-
ning för barn i bil, med fokus på dem som kommit till Sverige mellan åren 1985 och 
1995. Resultaten visade att barn till dessa utlandsfödda mer frekvent än svenskfödda 
barn satt i framsätet utan bilbarnstol, i knäet på medpassagerare eller i baksätet. Risk-
uppfattningen avseende olyckor i dessa sammanhang var låg. När det gällde bilbälte 
överlag förekom bland de utlandsfödda också en uppfattning om att bilbälte endast 
behövdes vid höga hastigheter. Att barnen inte satt i bilstol förklarades av föräldrarna ha 
praktiska skäl. Främst var det personer födda i arabländer och Latinamerika som oftast 
lät barnen sitta utan bilstol, medan de som oftast använde bilstol kom från forna 
Jugoslavien och Turkiet. Författarna förklarade detta med att personer från länderna runt 
Balkan hade god kunskap om barnbilstolar från sina hemländer. På samma sätt drar man 
i studien en parallell till hemlandets normer då det gällde bältesanvändning, dvs. att man 
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kanske vuxit upp i ett land där bilbälte och bältesanvändning i bil inte var vanligt och att 
man därför inte heller använder bilbälte i det nya landet (Forward m.fl., 2000).   

 

Grad av assimilering 
Assimilationens betydelse vad gäller attityder till bältesanvändning och onykter körning 
i olika etniska grupper har undersökts i USA av Romano, Tippetts, Blackman och Voas 
(2005a). Assimilering påvisade visserligen en ökning av bältesanvändningen bland 
latinamerikaner, men när bältesanvändningen sattes i relation till onykter körning 
märktes istället en negativ effekt av assimilering, där ökad alkoholkonsumtion var ett 
resultat av just assimilering. 

 

Språkets betydelse 
Eventuella samband mellan språkets betydelse och användning av skyddsutrustning har 
undersökts av Yu, Huang, Schwalberg, Overpeck och Kogan (2002). Studien berörde 
huruvida språkanvändning bland unga asiatiska amerikaner kunde påverka bl.a. bältes-
användning i bil. Resultaten visade att asiatiska skolbarn i USA, som inte pratade 
engelska hemma, mer sällan använde säkerhetsbälten än de skolbarn som talade 
engelska hemma. Även i två australiensiska studier har språkets betydelse stått i 
centrum, t.ex. kopplat till användning av bilbälte och annan skyddsanordning för barn. 
Resultaten påvisade att etniska minoritetsgrupper utan engelsk språkbakgrund i mindre 
omfattning använde sig av bilbälten och skyddsanordning jämfört med dem med 
engelsk språkbakgrund (Walker, 1991; Yann m.fl., 1990).  

Även i en svensk litteraturstudie gällande barn i bil framkom vissa faktorer som kunde 
relateras till språk och etnicitet (Gustafsson m.fl., 2003). Flera av de forskningsresultat 
som omnämndes i studien visade att barn från grupper med utländsk bakgrund eller med 
ett annat språk än landets officiella mer sällan än andra använde bilbälte eller annan 
skyddsutrustning. Dessa personer påvisade även en större felanvändning av denna typ 
av utrustning. 

 
4.8 Information, kampanjer och tvingande åtgärder 
Flera av de studier som beskrivits i föregående avsnitt utgör underlag till och ger förslag 
på utbildningsprogram och kampanjer riktade till etniska minoriteter. Överlag pekar 
forskningen på ett stort behov av information för att öka trafiksäkerheten för utlands-
födda. Nedan följer dels förslag på åtgärder som ges i olika studier, dels exempel på 
faktiska kampanjer och åtgärder som genomförts i syfte att förbättra trafiksäkerheten för 
etniska minoriteter i olika samhällen. 

 

Utlandsföddas egna perspektiv – ökad kunskap 

Lewis (1997) förespråkar en mera noggrann undersökning av målgruppen och rekom-
menderar att trafikexperter tar kontakt med minoritetsgrupper för att fråga dem hur de 
själva ser på trafiksäkerhet och hur de tycker man ska arbeta med detta. Behovet av 
ökad kommunikation med etniska minoritetsgrupper betonades också i studien av 
NHTSA (1995). Resultat från fokusgrupper indikerade t.ex. att information rörande 
trafiksäkerhet hellre bör vara familjeorienterad än individorienterad. Med fokus på 
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familjen ökade t.ex. möjligheterna till att få män att ändra förarbeteende om de insåg att 
deras körsätt påverkade familjens trafiksäkerhet.  

Ytterligare ett exempel på hur man genom direktkontakt med olika grupper kan nå ut 
med viktig information visade sig i en australiensisk undersökning (Derewlany, 1991). 
Undersökningen baserade sig på diskussionsgrupper med latinamerikaner, araber, 
italienare, vietnameser, kineser och koreaner. Attityder till och kunskaper om säkerhets-
utrustning i bil diskuterades. I resultaten framkom bl.a. att deltagarna ogillade 
broschyrer med information som kom från statligt håll, men att man var positiv till in-
formationskampanjer riktade till skolbarn. 

Ett amerikanskt projekt, med syfte att sprida information till mexikanska amerikaner 
visade vikten av kunskaper om de berördas kulturer. Som metod använde man sig av ett 
spel som liknade en välkänd mexikansk form av bingo, vilket visade sig vara mycket 
fruktbart som ett sätt att förmedla budskap om trafiksäkerhet (TSC, 2003).  

 

Riktade informationskanaler 
I Dallas, USA, genomfördes en försöksverksamhet med syfte att öka användningen av 
skyddsutrustning för barn. Målgruppen var latinamerikanska föräldrar. Projektet in-
leddes med fokusgrupper bland latinamerikaner, varpå man utifrån den insamlade infor-
mationen utformade målgruppsanpassade program. Aktiviteter och informationssprid-
ning skedde därefter i närområdet, t.ex. på lokala hälsocenter och i kyrkor. Barnbil-
stolar, välsignade av kyrkans präster, delades ut i samband med föräldrautbildningar och 
genom utbildningar fick föräldrarna också lära sig hur man installerar bilbarnstolen på 
rätt sätt. Projektet blev mycket lyckat och användningen av skyddsutrustning för barn 
ökade från 19 procent till 72 procent (Istre m.fl., 2002).  

Betydelsen av riktad information framkommer också i en studie som bland annat tar upp 
exempel på olika informationskampanjer, t.ex. ”El Protector”. Denna kampanj startade i 
Kalifornien och ligger nu till grund för flera trafiksäkerhetsprogram i andra amerikanska 
stater. Via utvalda latinamerikanska poliser spred man trafiksäkerhetsinformation till 
skolor, kyrkor och flyktingförläggningar. Många tips lämnas avseende information till 
latinamerikaner i USA: Anpassa mediet efter mottagaren. Använd många olika kanaler 
för att sprida informationen. Försök förmedla budskapet via det latinamerikanska sam-
hället hellre än att det uppfattas som information från någon högre myndighet. Utnyttja 
lokala nätverk och se till att samhällets formella eller informella ledare, såsom religiösa 
ledare eller medicinska auktoritärer, blir delaktiga i budskapet. Arbeta nära dessa 
nyckelpersoner. Använd invånarna som utbildare och även på bilder i t.ex. annonser. 
Utbilda övriga (som arbetar med att förmedla information) i kulturella skillnader och lär 
dem att respektera dessa genom att t.ex. visa särskild respekt för äldre och kvinnor, inte 
angripa manlighet, inte genera personer inför deras familj, speciellt inte män, inte upp-
träda för familjärt gentemot kvinnor och flickor, undvik att vara för teknisk, tala istället 
från hjärtat samt undvik tillvägagångssätt som hotar gruppens livsstil (NHTSA, 1995).  

En svensk studie har undersökt hur olika länder hanterar trafikinformation till immi-
granter, bl.a. med anledning av immigranters ovana vid det nya landets trafikregler. I 
studien ingick 15 EU-länder samt Norge. Resultaten visade att de flesta länder visser-
ligen hade informationskanaler till immigranter gällande trafiksäkerhet, men att detta 
arbete ofta var ostrukturerat och saknade förankring på högre nivå i samhället. Studien 
visade också att immigranter sällan erhöll information från traditionella informations-
kanaler (van Dyck & Bosseart, 2006). 
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Språkets betydelse 
Att språket i sig, utan egentlig koppling till etnisk bakgrund, kan ha betydelse för 
huruvida utlandsfödda har möjlighet att ta till sig information om de normer, regler och 
värderingar som gäller för det land som man lever i har framkommit även i andra 
studier (Agran m.fl., 1998; Gustafsson m.fl., 2003; Walker, 1991). Agran m.fl. (1998) 
poängterar t.ex. att när det gäller etniska minoritetsgrupper med låg utbildningsnivå 
eller låg läskunnigheten borde man använda sig av enkla budskap. I dessa sammanhang 
borde exempelvis information om trafiksäkerhet ges på annat sätt än i skrift. I studien 
om den latinamerikanska befolkningen i USA (NHTSA, 1995) betonas vikten av att 
vara noga med översättningar till andra språk av befintligt material på engelska samt att 
tänka på att ordens betydelse kan variera i ett och samma språk beroende på från vilken 
del av världen man kommer. Språket bör användas så som de lokala invånarna använder 
det och det kan vara lämpligt att ta hjälp av personer som behärskar den lokala varianten 
av språket. 

En svensk studie har undersökt bilbältesanvändning i olika områden inom Stockholms 
län under olika perioder. Resultaten visade att bilbältesanvändningen hade ökat markant 
i vissa områden där informationen fanns på olika språk. I studien påpekas vikten av 
insatser på lokal nivå – där enskilda individers engagemang ansågs avgörande för 
effekten av insatsen – (Frejd, 2006).  

 

Tvingande åtgärder 
Amerikanska studier har visat att tvingande åtgärder såsom böter för att inte ha använt 
bilbälte kan vara ett effektivt sätt att öka bältesanvändningen. Detta framkom t.ex. i en 
studie av Benjamin, Price och Reinfurt (1995), där även etniska skillnader visade sig ha 
betydelse för hur mottaglig man var för tvingande åtgärder. ”Svarta” förare hade lättare 
för att acceptera denna typ av åtgärd än förare från andra etniska grupper. En annan 
förklaring till att ”svarta” följer lagarna handlar mer om risken att upptäckas av polis än 
om acceptans. Det visade en studie av Wells, Williams och Farmer (2002), där man 
fann att ”svarta” förare uppfattade det som att de i större utsträckning än ”vita” blev 
bötfällda, dvs. att lagar tillämpades olika beroende på etnisk bakgrund (”race/ethni-
city”). Beteendepåverkan med anledning av tvingande åtgärder tas också upp i studien 
av Derewlany (1991). Resultat från diskussionsgrupper med etniska minoriteter visade 
att införandet av lagar om användning av säkerhetsutrustning (bilbälte, bilbarnstol) 
ökade motivationen till användning av utrustningen.  

 
4.9 Jämförande studier rörande olika länders trafikkultur 
Förarbeteenden och körfärdighet 
Två internationella studier har undersökt kulturella och nationella olikheter vad gäller 
förarbeteende (Golias & Karlaftis, 2002; Özkan m.fl., 2006). Studierna utgick visser-
ligen inte från etniska minoriteters och/eller utlandsföddas trafikbeteenden, men de är 
ändå intressanta eftersom de tar upp karakteristika för trafiksäkerhet och trafikbeteenden 
i olika länder samt visar nationella skillnader.  

I studien av Golias och Karlaftis (2002) ingick 19 europeiska länder. Via frågeformulär 
samlades data in gällande hastighet, riskfyllt körbeteende, bältesanvändning samt 
onykter körning. Resultaten visade regionala skillnader mellan förare från olika delar av 
Europa. I Nordeuropa fanns t.ex. en signifikant högre acceptans för trafiklagar och 
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bältesföreskrifter än vad som var märkbart bland förare i Sydeuropa och Östeuropa. 
Regional tillhörighet var den viktigaste faktorn som påverkade körbeteendet. När 
hänsyn togs till region, körvana och laglydnad kunde tre olika grupper urskiljas: 1) 
erfarna och laglydiga förare från Nordeuropa; 2) oerfarna förare och mindre laglydiga 
förare från Sydeuropa; 3) oerfarna förare från Nordeuropa och erfarna förare från 
Sydeuropa.  

I studien av Özkan m.fl. (2006b) jämfördes självrapporterad körfärdighet bland ett urval 
av förare i sex olika länder: Storbritannien, Nederländerna, Finland, Grekland, Iran och 
Turkiet. Körfärdigheten mättes med hjälp av verktyget Driver Behaviour Questionnaire 
(DBQ) på en 5-gradig skala. Resultaten visade bland annat att de rapporterade kör-
färdigheter som kunde kopplas till säkerhet hade ett negativt samband med påföljd 
(”penalties”). I diskussionen poängterar författarna betydelsen av att ha god kunskap om 
de länder och kulturer som förarna representerar. Vidare betonas behovet av noggrann 
kartläggning av trafikkulturer innan slutsatser kan dras att eventuella skillnader i kör-
beteende är kopplade till kulturella olikheter. I artikeln refereras till ett tidigare arbete av 
samma forskargrupp (Özkan m.fl., 2006a), i vilket författarna funnit skillnader i kör-
beteende mellan västra/norra Europa (Storbritannien, Finland och Nederländerna) och 
södra/mellersta Europa (Grekland, Iran och Turkiet). Skillnaderna var särskilt märkbara 
när det gällde trafiköverträdelser grundade i aggressivt körsätt, vilket var vanligare 
bland förare från södra/mellersta Europa.  

 
4.10 Sammanfattning 
Det är vanskligt att göra direkta jämförelser av resultaten mellan de olika studierna som 
presenterats ovan. Lagar och normer varierar mellan olika länder och i studierna 
används också olika begrepp för att beskriva den målgrupp som undersökts. Begreppen 
är mångtydiga och tenderar ofta att bli schablonmässiga (t.ex. immigranter/immigrants, 
etnicitet/ethnicity, race, black/white/hispanic/asian, foreign born/utlandsfödda, ur-
sprungsland, modersmål m.m.). Mest utmärkande i detta avseende är den amerikanska 
studien av Lederhausen Popkin (1992) som talar om ”vita” respektive ”icke-vita” där 
det sistnämnda omfattar en mängd heterogena grupper. I den amerikanska forskningen 
är det överlag ofta de stora etniska grupperna ”svarta”, ”vita”, asiater, ursprungs- och 
latinamerikaner som medräknas i studierna, vilka jämförs sinsemellan för att risk-
grupper i trafiken ska kunna identifieras. Man använder också relativt frekvent termen 
”race”. I dessa sammanhang är det inte alltid klargörande om det rör sig om utlands-
födda eller personer som kanske levt flera generationer i USA.   

I de svenska studierna utgår man ofta från de länder personerna emigrerat från, medan 
det i de australiensiska studierna ofta är språket som står i fokus, både för att definiera 
de grupper man vill undersöka och som en förklarande variabel till skillnader i olika 
gruppers trafiksäkerhet. Språket kan i dessa studier ses som ett verktyg för att mäta 
assimileringsgrad. I flera australiensiska studier diskuteras också just ursprungslandets 
betydelse – ju mer ursprungslandets trafiknormer liknar majoritetskulturen, ju lättare har 
utlandsfödda att anpassa sig till dessa och därmed leva mer trafiksäkert. Denna aspekt är 
också något som framträder i den nordiska forskningen.  

När det gäller att mäta trafiksäkerhet varierar också de mått som används i olika studier. 
Ett vanligt exempel på trafiksäkerhetsmått som används i den studerade litteraturen är 
olycksinblandning, vilket i sin tur kan definieras på olika sätt. Ibland används antal 
döda, ibland antal personer inblandade i olyckor eller antal personer inblandade i 
personskadeolyckor, men även andra mått förekommer. I vissa fall mäts trafiksäkerhet i 
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stället som risk för olycka eller risk att skadas. I dessa fall används utöver olycksin-
blandning också någon exponeringsskattning, t.ex. körsträcka antal körkortsinnehavare 
eller antal invånare. Denna variation försvårar givetvis jämförelser och det är viktigt att 
fundera över vad de olika måtten står för och vilka deras för- och nackdelar är samt 
vilken betydelse som de olika måttens innebörd har för möjligheterna att jämföra forsk-
ningsresultat. En annan variation som också är viktig att ta hänsyn till är studiernas 
omfattning och de metoder som användes, där såväl kvantitativa som kvalitativa studier 
förekom. 

Trots skillnader i metoder, fokus och definitioner kan man se vissa gemensamma resul-
tat i de studier som presenterades här. Utlandsföddas attityder till trafiksäkerhet och 
beteenden i trafiken var präglade av de trafiknormer som förekommit i det land man 
vuxit upp i. Socioekonomiska faktorer såsom inkomst, ålder och kön kan också ha stor 
betydelse. Det som dock ofta saknas i forskning kring utlandsföddas trafiksäkerhet är 
djupare förklaringar till varför vissa skillnader mellan utlandsfödda och andra grupper 
finns, något som också flera författare efterlyser. För att finna förklaringar behövs ett 
större urval från de studerade populationerna som gör det möjligt att ta hänsyn till en 
rad olika bakgrundsfaktorer. Även mera kvalitativt inriktade studier skulle kunna 
komplettera de mer vanligt förekommande kvantitativt inriktade studierna eftersom de 
förstnämnda kan generera nya infallsvinklar. Litteraturstudien visar också projekt där 
man utifrån insamlad kunskap från t.ex. fokusgrupper gällande attityder och behov 
lyckats väl med information rörande trafiksäkerhet till utlandsfödda. Därutöver behövs 
ökade kunskaper om de trafiknormer och -regler som råder i de utlandsföddas hem-
länder, just med tanke på de resultat som tidigare forskning visat vad gäller betydelsen 
av hemlandets normer för körbeteende.  

Viss forskning visar att informationskampanjer är mest lyckade då de genomförs på ett 
lokalt plan, i sammanhang som är naturliga och välbekanta för den aktuella gruppen, 
och där hänsyn tagits till speciella behov och förutsättningar såsom t.ex. språk. 
Kunskaper om och beaktande av kulturella skillnader har stor betydelse, vilket också 
framkommer i flera studier. Litteraturstudien visar vikten av att se utlandsfödda som en 
heterogen grupp av individer, och att de begrepp som används i forskningssammanhang 
måste ses i ljuset av just denna heterogenitet.  

Några studier diskuterar assimileringsgrad som ett sätt att mäta i vilken grad utlands-
födda anpassat sig till det nya landets trafiknormer. Detta kan till viss del skapa en 
underton av etnocentrism, men det är viktigt att komma ihåg att assimilering även kan 
ha negativa effekter på trafiksäkerheten, dvs. att vissa personer tar efter beteende-
mönster i det nya landet som inte är önskvärda och som försämrar trafiksäkerheten. Här 
kan kanske en omvänd forskningsfråga formuleras: Hur kan organisationer och myndig-
heter påverka assimileringen avseende t.ex. hög hastighet i trafiken eller alkoholanvänd-
ning bland bilförare och vad kan man lära sig av utlandsföddas erfarenheter och 
perspektiv i detta sammanhang? 
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5 Registerstudie – metod och resultat 
I detta kapitel redovisas metod och resultat från analyser av två databaser statistiska 
centralbyrån (SCB). Här jämförs med utgångspunkt i befintliga register den utlands-
födda populationen med en svenskfödd population med samma storlek och samma 
fördelning avseende kön, åldersgrupp och kommungrupp. Jämförelserna gäller olycks-
inblandning och om skillnader finns beroende på demografisk eller socioekonomisk 
situation. Samtidigt är det möjligt att se om vissa grupper är mer utsatta för olyckor och 
trafikrisker än andra. 

 
5.1 Metod 
SCB har samkört vissa befintliga register och upprättat två databaser som VTI har köpt 
in. Den ena databasen består av samtliga utlandsfödda personer som fanns folkbokförda 
i Sverige 31 december 2003. Den omfattar personer från omkring 200 olika länder. Den 
andra databasen består av ett stratifierat urval av svenskfödda folkbokförda personer vid 
samma tidpunkt. Detta urval är stratifierat efter hur fördelningen i databasen med 
utlandsfödda ser ut när det gäller kön, tre åldersgrupper (0–17 år, 18–64 år, 65 år och 
äldre) samt nio kommungrupperingar (SKL, 2007). Syftet med stratifieringen av det 
svenskfödda urvalet är att så mycket som möjligt efterlikna den utlandsfödda popula-
tionen. Denna kontrollpopulation är skapad i syfte att möjliggöra relevanta jämförelser 
med fallpopulationen, dvs. den utlandsfödda populationen.  I varje population finns 
1 077 596 individer.  

Vår utgångspunkt är en hypotes om att kön, ålder, födelseland, tid med körkort, tid i 
Sverige samt olika socioekonomiska faktorer kan påverka risken för en utlandsfödd 
person att bli inblandad i vägtrafikolycka. Hypotesen baserar sig på de resultat som 
erhölls i litteraturstudien. En forskningsfråga blir därmed om det finns stöd för denna 
hypotes i databaserna.  

Databaserna innehåller avidentifierade personuppgifter om bakgrund, utbildning, 
inkomst, sysselsättning, familjeförhållanden, körkortsinnehav, fordonsinnehav, 
inblandning i vägtrafikolyckor, lagföring m.m. varav de flesta användes i de data-
sammanställningar som var relevanta för denna studie.  

Data för de individer som registrerats i flera olyckor granskades närmare. Då framkom 
att flera av de olyckor där samma person ingår egentligen är exakt samma olycka, men 
att någon liten skillnad i registreringen har uppstått och olyckan därför har blivit 
registrerad som två olyckor. Detta gäller inte för de olyckor där utlandsfödda varit 
inblandade tre gånger under samma år, vilka verkar vara unika. Vi har med anledning av 
detta i den fortsatta resultatredovisningen bara tagit med unika individer, dvs. personer 
som har varit inblandade i minst en olycka under år 2003. 

De analyser som gjordes var främst av deskriptiv karaktär, det vill säga de beskriver 
förhållandena snarare än att förklara dessa. När det gäller risk att bli inblandad i en 
olycka gjordes jämförelserna för respektive kön, dvs. utlandsfödda män jämfördes med 
svenskfödda män och således jämfördes utlandsfödda kvinnor med svenskfödda 
kvinnor. Analyserna genomfördes med tre olika exponeringsmått. I det första fallet 
studerades olycksinblandning i hela befolkningen. Antal personer som varit inblandade i 
polisrapporterade vägtrafikolyckor med personskada per 1 000 invånare beräknades för 
alla olyckor, oavsett om personen varit förare eller passagerare och oavsett typ av 
fordon. Dock fanns inte tillgång till data för fotgängare. I det andra fallet studerades 
antalet personbilsförare som varit inblandade i polisrapporterade olyckor med person-
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skada per 1 000 körkortsinnehavare (svenska B-körkort). Bland förarna inkluderades 
även elever och instruktörer vid övningskörning. Ingen avgränsning har gjorts till om 
den olycksinblandade personbilsföraren var under 18 år eller inte hade körkort vid 
olyckstillfället. I det tredje fallet har personbilskilometer använts som exponering 
istället för svenska körkort. Antalet personbilskilometer är hämtat från en körsträcke-
databas framtagen på grundval av bilprovningens besiktningar. I redovisningen har data 
aggregerats till gruppnivå (zon-kön) och ett antagande görs om att den som kör bilen 
tillhör denna grupp. Exempelvis antas att den personbil som ägs av en man född i zon 1 
enbart körs av män födda i zon 1 och inte av män födda i zon 2, inte heller av kvinnor. 
Vid redovisning på zon-nivå utan könsuppdelning antas att bilen körs av någon som är 
född inom samma zon. Data över personbilskilometer baserat på resvaneundersökningar 
har inte varit möjliga att tillgå beroende på att resvanedata inte är kopplade till födelse-
land. 

Sambandsanalyser gjordes med hjälp av logistisk regression. Vi studerade hur olika 
bakgrundsfaktorer påverkade sannolikheten för att personbilsförare skulle bli in-
blandade i en olycka eller inte under år 2003. Som bakgrundsfaktorer användes kön, 
födelsezon, ålder, utbildning, arbete, inkomst, körsträcka, lagföring för trafikbrott samt 
tid med körkort. Resultatet presenteras som odds och oddskvoter. Metoden beskrivs 
närmare i kapitel 5.3.1.  

Analyserna utfördes i SPSS 15.0 for Windows. Vissa bearbetningar och grafiska fram-
ställningar gjordes i Microsoft Office Excel 2003. Där inte annat anges har signifikans-
nivån 5 procent använts. 

Innan studien genomfördes hade den godkänts i den regionala etiska nämnden i 
Östergötland (beslut 2004-12-14).  

 
5.2 Resultat 
Inledningsvis ges en deskriptiv redogörelse för demografisk och socioekonomisk infor-
mation, därefter lagföring och olycksinblandning samt i viss utsträckning körkortsinne-
hav. När det gäller olycksinblandning redovisas risker med hjälp av olika typer av expo-
neringsvariabler. Även skillnader i risker mellan olika grupperingar visas. Slutligen 
presenteras resultaten från de genomförda sambandsanalyserna.  

Övervägande del av resultaten redovisas på den gruppnivå som vi kallar zon, dvs. en 
sammanslagning av födelseländer, se figur 2 i kapitel 1, där kartan över zonindelningen 
finns presenterad. Inom varje zon presenteras resultaten uppdelade efter kön. De länder 
eller områden inom respektive zon som vid utgången av år 2003 hade störst representa-
tion i Sverige presenteras i tabell 1 som även omfattar en beteckning för respektive zon. 
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Tabell 1  Zonnumrering, zonbeteckning samt ett urval av de vanligaste födelseländerna 
i respektive zon för personer folkbokförda i Sverige 31/12 2003. 

Zon Zonbeteckning Vanligaste födelseländer 

1 Västvärlden Norden, Tyskland, Storbritannien, USA 

2 Sydeuropa Turkiet, Grekland 

3 Östeuropa exkl. Sovjet Forna Jugoslavien, Polen 

4 Forna Sovjetunionen Estland, Ryssland 

5 Asien Thailand, Indien 

6 Mellanöstern Irak, Iran, Libanon 

7 Afrika Etiopien, Somalia 

8 Latinamerika Chile 

9 Sverige Sverige 

Observera att den zon som betecknas Mellanöstern även omfattar Nordafrika, vilket medför att den zon 
som betecknas Afrika endast omfattar mellersta och södra Afrika. 

 
5.2.1 Demografisk och socioekonomisk situation 
Från registret över alla personer som var folkbokförda i Sverige den 31 december 2003 
identifierades samtliga personer som var födda i ett annat land och ett nytt register över 
dessa personer upprättades. Totalt fanns 1 077 596 utlandsfödda folkbokförda i Sverige 
vid årsskiftet 2003/2004, se tabell 2. 

 
Tabell 2  Antal och andel utlandsfödda män och kvinnor folkbokförda i Sverige 
31/12 2003 inklusive medianålder och mediantid i Sverige . 

 Kön Antal Andel Medianålder Mediantid (år) 

Män 515 708 48 % 41 14 

Kvinnor 561 888 52 % 43 14 Utlandsfödda 

Totalt 1 077 596 100 % 42 14 

 

Tabellen visar att kvinnorna var något fler och något äldre än männen. Medianåldern för 
populationen var 42 år. Medianvärdet för tiden sedan de folkbokfördes i Sverige var 
14 år, vilket motsvarar folkbokföring år 1989.  

På basis av registret för utlandsfödda drogs sedan ur registret över alla personer folk-
bokförda i Sverige ett urval svenskfödda personer. Denna kontrollpopulation gjordes 
lika stor som det upprättade totalregistret för utlandsfödda (1 077 596). Vidare gjordes 
urvalet på sådant sätt att även köns- och åldersfördelning stämde överens med total-
registret för utlandsfödda för de tre åldersintervallen 0–17, 18–64 respektive 65+, vilket 
gör en presentation av den svenskfödda kontrollgruppen överflödig. 

I figur 3 visas antalet utlandsfödda utifrån kön och vilken zon de föddes i. 
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Invånarantal i Sverige, uppdelat efter födelsezon och kön
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Figur 3  Antal folkbokförda, utlandsfödda i Sverige 31/12 2003, uppdelat efter 
födelsezon och kön. 
 

Figuren visar att flest invånare är födda i zon 1 (betecknat Västvärlden), följt av zon 3 
(Östeuropa) och därefter zon 6 (Mellanöstern). Zon 1 och 3 har en övervikt för kvinnor, 
liksom zon 5 (Asien). Zon 2 (Sydeuropa) och zon 6 har däremot övervikt för män. Den 
zon med lägst representation i Sverige är zon 4 (Forna Sovjetunionen) varifrån drygt 
3 procent av de utlandsfödda i Sverige kommer. 

Medianvärdet för folkbokföringsåret i Sverige varierar mer eller mindre mellan 
grupperna. Värdet för respektive zon och kön redovisas i figur 4. 

Medianvärde för invandringsår uppdelat efter födelsezon och kön
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Figur 4  Medianvärde för invandringsår uppdelat efter födelsezon och kön. 
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Studerar man figuren framgår att personer födda i zon 1 (Västvärlden) folkbokfördes 
tidigast i Sverige (medianår=1970). För den gruppen framgår också en tydlig skillnad 
mellan män och kvinnor. Medianvärdet för männen visar att de folkbokfördes fem år 
senare än kvinnorna (1975 jämfört med 1970). Från zon 2 (Sydeuropa) skedde folk-
bokföringen omkring år 1985, för zon 8 (Latinamerika) var motsvarande årtal 1989. 
Övriga grupper folkbokfördes generellt sett på nittiotalet. Den grupp som i genomsnitt 
hade varit kortast tid i Sverige kom från zon 4 (forna Sovjetunionen). Om man väljer att 
titta på medelvärden istället för medianvärden för genomsnittlig tid i Sverige, vilket 
också gjorts tidigare (Gustafsson & Falkmer, 2006), kan konstateras att för zonerna 3 
och 4 (Östeuropa inkl. forna Sovjet) blir medelvärdet mycket högre än medianvärdet. 
Orsaken till detta är att människor emigrerat från dessa zoner under två ganska väl-
definierade perioder och att tiden däremellan inte innehållit så mycket immigration. 
Detta gäller till exempel för människor födda i forna Jugoslavien, Kroatien samt de 
baltiska staterna.  

Den genomsnittliga åldern för populationen från de olika zonerna visas i figur 5. 
Observera att vissa data saknas i zon 1: män 5 procent, kvinnor 7 procent; i zon 4: män 
20 procent, kvinnor 15 procent; i övriga zoner högst 1 procent. 

Medianålder för folkbokförda personer uppdelad efter födelsezon och kön
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Figur 5  Medianålder för utlandsfödda personer folkbokförda i Sverige, uppdelad efter 
födelsezon och kön, n=1 043 650. 

 

Medianålder för de invandrade männen är 41 år, medan kvinnorna är något äldre 
(43 år), vilket framgår av stapelparet längst till höger i figuren. Kvinnorna från zon 1, 3 
och 8 är också något äldre än männen från samma zon. I övriga zongrupper råder det 
omvända förhållandet. Äldst är personer från zon 1 (Västvärlden), medianålder 53 år. 
Yngst är personer som invandrat från zon 5 (Asien), medianålder 30 år. 

I bilaga 1 visas närmare hur många utlandsfödda män och kvinnor som var folkbokförda 
i Sverige vid utgången av år 2003. En uppdelning för varje zon redovisas, liksom köns-
fördelning, genomsnittlig ålder i zon-kön-gruppen samt genomsnittlig tid i Sverige. 
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Data över utbildning och inkomst (förvärvs- och kapitalinkomst) har använts för att be-
skriva socioekonomiska faktorer. I figur 6 visas utbildningsnivåerna uppdelade efter 
kön för personerna i de olika zongrupperna samt för den svenskfödda kontrollgruppen. 
Med grundskola menas förgymnasial utbildning 9 år eller kortare; med gymnasium 
menas gymnasial utbildning 3 år eller kortare och med universitet/högskola menas 
eftergymnasial utbildning oavsett tid inklusive forskarutbildning.  
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Figur 6  Utbildning i tre olika nivåer; grundskola, gymnasium och universitet/högskola 
bland män och kvinnor födda i olika zoner eller svenskfödda. Utlandsfödda: 
n=856 715, svenskfödda: n= 894 107. 

 

Som framgår av figuren har invånare födda i zon 2 (Sydeuropa) lägst utbildning, där 
nästan hälften enbart har grundskola. Detta ska jämföras med invånare födda i zon 4 
(forna Sovjet) som är högst utbildade och där bara ca en femtedel har enbart grundskola. 
Mer än hälften av invånarna från zon 4 har utbildning från universitet eller högskola. 
Motsvarande andelar för den svenskfödda kontrollgruppen är att ungefär en tredjedel 
har utbildning från universitet eller högskola medan ungefär en av fem enbart har 
grundskoleutbildning.  

Jämförelse mellan könen visar den största könsskillnaden bland invånare från zon 4 där 
kvinnorna har en något högre utbildning än männen. Denna grupp kvinnor är samtidigt 
den grupp som är högst utbildad av alla grupper. Kvinnor födda i zon 7 (Afrika) är lägre 
utbildade än männen. I övriga zoner är det inte så stora könsskillnader. Även i den 
svenskfödda kontrollgruppen fanns en skillnad mellan könen, där de svenskfödda 
kvinnorna har en något högre utbildning än männen. 

I tabell 3 visas en jämförelse mellan utlandsfödda och svenskfödda män och kvinnor 
avseende andelen som har inkomst från förvärvsarbete eller eget företag. Likaså visas 
den genomsnittliga förvärvs- och kapitalinkomsten.  
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Tabell 3  Andel med inkomst och genomsnittlig inkomst bland utlandsfödda och 
svenskfödda. Standardiserad inkomst bland utlandsfödda mot svenskfödda.  

 Andel med inkomst 
från förvärvsarbete 
eller eget företag (%) 
(utlandsfödda: 
n=946,262, 
svenskfödda: 
n=976,583) 

Medianvärde för 
förvärvs- och 
kapitalinkomst i SEK 
år 2002 
(utlandsfödda: 
n=851,479, 
svenskfödda: 
n=1,015,095) 

Standardiserad 
inkomst år 2002 

Svenskfödda 
män och kvinnor 
respektive = 1 

Män 62 178 934 0,79 

Kvinnor 55 142 344 0,85 

Utlandsfödda 

zon 1–8 

Totalt 59 158 707 0,82 

Män 79 227 706 1,00 

Kvinnor 73 168 262 1,00 

Svenskfödd  

kontrollgrupp 

Totalt 76 193 167 1,00 

 

Som framgår av tabellen, har omkring tre fjärdedelar av den svenskfödda populationen 
en inkomst från förvärvsarbete eller eget företag, men bara ungefär 60 procent från den 
utlandsfödda populationen har sådan inkomst. Utlandsfödda män hade en inkomst som 
var 79 procent av svenskfödda mäns inkomst medan inkomsten bland utlandsfödda 
kvinnor var 85 procent av svenskfödda kvinnors inkomst. Medianvärdet för årsin-
komsten år 2002 för de utlandsfödda var 158 707 kronor. En uppdelning för de olika 
zonerna ger följande resultat, se tabell 4. 
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Tabell 4. Andel med inkomst och genomsnittlig inkomst per zon och kön. Standardi-
serad inkomst bland utlandsfödda mot svenskfödda. 

  Andel med inkomst från 
förvärvsarbete eller 
eget företag (%) 
(utlandsfödda: 
n=946,262, 
svenskfödda:  
n=976,583) 

Medianvärde för 
förvärvs- och 
kapitalinkomst i 
SEK år 2002 
(utlandsfödda: 
n=851,479, 
svenskfödda: 
n=1,015,095) 

Standardiserad 
inkomst år 
2002 

Svenskfödda 
män och 
kvinnor 
respektive = 1 

Män 61 213 751 0,94 

Kvinnor 54 161 855 0,96 

Zon 1 

Totalt 57 182 706 0,95 

Män 62 156 639 0,69 

Kvinnor 48 125 115 0,74 

Zon 2 

Totalt 56 141 770 0,73 

Män 63 180 337 0,79 

Kvinnor 57 147 316 0,88 

Zon 3 

Totalt 60 162 002 0,84 

Män 44 169 962 0,75 

Kvinnor 47 121 264 0,72 

Zon 4 

Totalt 46 139 816 0,72 

Män 69 128 920 0,57 

Kvinnor 67 110 480 0,66 

Zon 5 

Totalt 68 117 105 0,61 

Män 58 129 998 0,57 

Kvinnor 46 81 027 0,48 

Zon 6 

Totalt 53 110 435 0,57 

Män 66 159 498 0,70 

Kvinnor 59 118 520 0,70 

Zon 7 

Totalt 63 138 842 0,72 

Män 76 159 260 0,70 

Kvinnor 69 132 663 0,79 

Zon 8 

Totalt 72 144 491 0,75 

 

Som framgår av tabellen har mindre än hälften av kvinnorna från zonerna 2 (Syd-
europa), 4 (forna Sovjet) och 6 (Mellanöstern) en inkomst från arbete eller eget företag. 
I alla zoner utom i zon 4 hade en högre andel av männen än kvinnorna inkomst från 
förvärvsarbete eller eget företag. Vidare hade kvinnor från alla zoner en lägre inkomst 
än männen från samma zon. Vid en jämförelse med svenskföddas inkomster, visade det 
sig att invånare födda i zonerna 5 (Asien) och 6 hade en medianinkomst som var 
ungefär 60 procent av de svenskföddas inkomst. I de flesta andra zoner var median-
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inkomsten ca 75 procent av svenskföddas, utom för män och kvinnor från zon 1 
(Västvärlden) där medianinkomsten var ca 95 procent av de svenskföddas. 

 
5.2.2 Lagföring 
Av de utlandsfödda som bodde i Sverige i slutet av år 2003 hade 78 726 personer lag-
förts för trafikbrott minst en gång under tidsperioden 1973–2003. Bland männen hade 
14 procent lagförts och bland kvinnorna 2 procent. I den svenskfödda kontrollpopula-
tionen fanns 71 643 personer som hade lagförts för trafikbrott minst en gång under åren 
1973–2003, 13 procent bland männen och 2 procent bland kvinnorna. I tabell 5 visas 
hur stor andel av befolkningen 15 år och äldre i respektive zon som lagförts för trafik-
brott minst en gång under 1973–2003. 
 

Tabell 5  Andel av befolkningen 15 år och äldre som lagförts för trafikbrott minst en 
gång 1973–2003. 

 Lagförda för trafikbrott minst en gång 
under 1973–2003 bland befolkningen 
15 år och äldre 

 Män Kvinnor 

Zon 1 16,1 %  2,9 % 

Zon 2 16,4 % 1,5 %  

Zon 3 14,8 % 2,0 % 

Zon 4 8,4 % 1,4 %  

Zon 5 8,1 % 0,9 % 

Zon 6 11,7 % 1,0 % 

Zon 7 11,2 % 0,8 % 

Zon 8 18,1 % *) 2,0 % 

Utlandsfödda 14,2 % 2,0 % 

Svenskfödda 12,7 % 2,3 % 
Pearson Chi-Square: *) p=0.002, övriga p<0.0001 

 

Som framgår av tabellen är det över lag en mycket högre andel av männen som lagförts 
för trafikbrott jämfört med för kvinnorna under den undersökta tidsperioden. Chi2-tester 
genomfördes för att se om de skillnader som verkar finnas mellan utlandsfödda och 
svenskfödda är signifikanta. Vid analysen jämfördes män från respektive zon med 
svenskfödda män, och kvinnor från respektive zon jämfördes med svenskfödda kvinnor. 
Alla sådana skillnader var signifikanta med minst 98 procent. Dessa resultat är baserade 
på hela gruppen och tar inte hänsyn till andra skillnader mellan zonerna såsom ålders-
struktur och könsfördelning.  

 
5.2.3 Olycksinblandning 
I den utlandsfödda populationen inträffade 6 235 polisrapporterade olyckor med person-
skada under år 2003 där 6 156 personer varit inblandade, observera att vissa personer 
hade varit inblandade i fler än en olycka. Kvinnor var inblandade i 31 procent av 
olyckorna och männen 69 procent. 
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I den svenskfödda kontrollpopulationen inträffade 4 579 polisrapporterade olyckor med 
personskada under år 2003. Även här fanns ett antal personer registrerade för fler än en 
olycka. Kvinnor hade varit inblandade i 37 procent av olyckorna och männen i 
63 procent. 

Data för de individer som registrerats i flera olyckor granskades närmare. Då framkom 
att flera av de olyckor där samma person ingår egentligen är exakt samma olycka, men 
att någon liten skillnad i registreringen har uppstått och olyckan därför har blivit 
registrerad som två olyckor. Detta gäller inte för de olyckor där utlandsfödda varit 
inblandade tre gånger under samma år, vilka verkar vara unika. Vi har med anledning av 
detta i den fortsatta resultatredovisningen bara tagit med unika individer, dvs. personer 
som har varit inblandade i minst en olycka under år 2003. 

Polisen rapporterade att 675 personer (11 %) hade skadats svårt i den utlandsfödda 
populationen, att 3 683 (60 %) hade skadats lindrigt och att 1 601 (26 %) var oskadade. 
Data saknades för 196 personer. En man från zon 1 (Västvärlden) rapporterades som 
död den 29/12 och borde inte ha varit med i registret som består av personer levande 
och folkbokförda vid utgången av år 2003. Enligt polisens rapportering var 526 (12 %) 
av de svenskfödda som varit inblandade i olyckor allvarligt skadade. Det var 2 700 
(59 %) som var lindrigt skadade och 1 165 (26 %) som var oskadade. Uppgifter saknas 
för 161 personer. Det kan alltså konstateras att av de personer som skadades i polis-
rapporterade olyckor under år 2003 fanns inte några skillnader i skadegrad bland ut-
landsfödda jämfört med svenskfödda. Vi vet dock inte om några skillnader finns bland 
dem som omkommit i polisrapporterade vägtrafikolyckor eftersom det inte är möjligt att 
på något enkelt sätt få fram några uppgifter om födelseland bland omkomna. 

I tabell 6 visas antal personer som varit inblandade i minst en polisrapporterad olycka 
som förare respektive passagerare i olika typer av fordon. Tabellen är uppdelad i 
svenskfödda respektive utlandsfödda samt i kvinnor respektive män och avser olycks-
inblandning år 2003. 
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Tabell 6  Antal personer inblandade i minst en polisrapporterade personskadeolyckor 
med olika typer av fordon under år 2003, uppdelat per kön och per utlandsfödda 
respektive svenskfödda. Tabellen inkluderar elever och instruktörer vid övningskörning.  
Födelse-
zon 

Kön Kategori Pers.bil Lastbil Buss Motor-
cykel 
och 

moped

Cykel Okända 
fordon+ 
andra 
motor-
fordon  

Totalt 

Förare  2 892 175 140 159 211 120 3 697
Pass. 505 8 16 11 3 2 545

Män 

Okänt      1   7 8
Förare  910 7 9 29 195 133 1 283
Pass. 564 5 26 15 1 1 612

Utlands-
födda  

Kvinnor 

Okänt          11 11
  Alla   4 871 195 191 215 410 274 6 156

Förare  1 774 216 30 255 140 134 2 549
Pass. 258 15 11 14 1 1 300

Män 

Okänt          2 2
Förare  920 14 1 40 146 127 1 248
Pass. 404 4 20 17   1 446

Svensk-
födda 

Kvinnor 

Okänt          7 7
  Alla   3 356 249 62 326 287 272 4 552

 

Tabellen visar att de allra flesta som drabbas har suttit i en personbil. Bland de olycks-
inblandade oskyddade trafikanterna är cykel det dominerande fordonet, observera dock 
att fotgängare inte ingår. En uppdelning per zon redovisas i bilaga 2. Av bilagan fram-
går att antalet som varit inblandade i olyckor i de olika zonerna är mycket varierande 
och i vissa fall lågt. I zon 1, 3 och 6 är antalet olycksdrabbade omkring 1 400–1 750. I 
zon 2, 4, 5, 7 och 8 är antalet däremot färre än 500. Därför måste en viss försiktighet 
framhållas när man i fortsättningen tolkar de risker som anges. Under den följande 
rubriken ”Olycksinblandning i befolkningen ” är dock samtliga olyckor med inblandade 
förare medtagna, vilket ger det största datamaterialet och därmed högre säkerhet. I de 
nästföljande avsnitten om olycksinblandning relaterad till svenskt körkortsinnehav 
respektive personbilskilometer behandlas enbart personbilsförare och då är det framför 
allt bland kvinnor i zonerna 2, 4, 7 och 8 som antalet inblandade förare är ganska lågt. 
Värdena för respektive zon är 44, 25, 16 och 38. Därefter är det lägsta antalet person-
bilsförare 89 kvinnor i zon 5. Bland männen är det ett lågt antal olycksdrabbade 
personbilsförare i zon 4, nämligen 41 personer.  

 
Olycksinblandning i befolkningen 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det intressant att studera olycksinblandning i hela befolk-
ningen. Personer som varit inblandade i polisrapporterade vägtrafikolyckor med person-
skada per 1 000 invånare visas i tabell 7. Tabellen innehåller alla olyckor, oavsett om 
man varit förare eller passagerare och oavsett typ av fordon, dock ingår inte fotgängare 
beroende på att data saknades för denna grupp. 
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Tabell 7  Inblandning i polisrapporterade olyckor med personskada per 1 000 invånare, 
alla typer av olyckor under år 2003. I parentes visas relativ risk för olycksinblandning 
jämfört med svenskfödda män respektive kvinnor.  

 Män Kvinnor Alla 

Zon 1 5,2  (0,9) 2,7  (0,9) 3,8  (0,9) 

Zon 2 7,3  (1,3) 3,2  (1,0) 5,5  (1,3) 

Zon 3 9,6  (1,7) 3,6  (1,2) 6,4  (1,5) 

Zon 4 5,1  (0,9) 2,4  (0,8) 3,4  (0,8) 

Zon 5 6,8  (1,2) 4,1  (1,4) 5,2  (1,2) 

Zon 6 13,8  (2,5) 5,1  (1,7) 9,9  (2,3) 

Zon 7 8,5  (1,5) 2,4  (0,8) 5,6  (1,3) 

Zon 8 7,8  (1,4) 3,1  (1,0) 5,5  (1,3) 

Utlandsfödda 8,2  (1,5) 3,4  (1,1) 5,7  (1,4) 

Svenskfödda 5,5  (1,0) 3,0  (1,0) 4,2  (1,0) 

 

Som framgår av tabellen varierar risken för inblandning i polisrapporterade olyckor 
stort både mellan män och kvinnor och mellan olika födelsezoner. Mest olycksdrabbade 
i befolkningen är män födda i zon 6 (Mellanöstern) där nästan 14 män per 1 000 in-
vånare var inblandade i polisrapporterade olyckor under år 2003. För kvinnorna åter-
fanns också de mest olycksdrabbade bland dem som var födda i zon 6. Både män och 
kvinnor födda i zon 1 (Västvärlden) och zon 4 (forna Sovjet) hade en lägre olycks-
inblandning än svenskfödda män respektive kvinnor. Även kvinnor födda i zon 7 
(Afrika) hade en lägre olycksinblandning än svenskfödda kvinnor. Bland alla utlands-
födda män var den relativa risken 1,5 dvs. 50 procent högre än bland svenskfödda män. 
De utlandsfödda kvinnorna hade en förhöjd risk på 10 procent jämfört med svenskfödda 
kvinnor.  

I figur 7 visas den relativa risken för män och kvinnor sammanslagna i respektive zon. 
Den heldragna linjen vid relativ risk 1,0 är risken för svenskfödda som varje stapel ska 
jämföras med. 
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Figur 7  Relativ risk för inblandning i polisrapporterade vägtrafikolyckor med person-
skada bland grupper av utlandsfödda (zoner) jämfört med svenskfödda vars risk är 1. 
Figurens grunddata är alla olyckor relaterade till befolkningen.  
 

Figuren ger en tydlig bild av den riskökning som finns i framför allt zon 6 (Mellan-
östern). Risken att bli inblandad i en polisrapporterad vägtrafikolycka bland personer 
födda i zon 6 är mer än fördubblad jämfört med svenskföddas risk. Bland personer 
födda i zon 3 (Östeuropa) är risken 50 procent högre. I övriga zoner är risken mellan 
20 och 30 procent högre, utom i zon 1 (Västvärlden) och 4 (forna Sovjet) där risken är 
lägre än för svenskfödda. Bland alla utlandsfödda är risken 40 procent högre att bli 
inblandad i en olycka jämfört med svenskfödda.  

 
Olycksinblandning bland personbilsförare relaterad till svenskt körkortsinnehav  
Antalet personbilsförare som varit inblandade i polisrapporterade olyckor med person-
skada per 1 000 körkortsinnehavare (svenska B-körkort) visas i tabell 8.  
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Tabell 8  Antalet personbilsförare, inkl. elever och instruktörer vid övningskörning, 
inblandade i polisrapporterade olyckor med personskada per 1 000 körkortsinnehavare 
av svenskt personbilskörkort år 2003. I parentes visas relativ risk för olycksinblandning 
jämfört med svenskfödda män, svenskfödda kvinnor respektive alla svenskfödda. 

Zon Män Kvinnor Alla 

Zon 1 4,8 (1,1) 2,7 (1,1) 3,8 (1,1) 

Zon 2 8,1 (1,8) *) 5,4 (2,3) 7,4  (2,2) 

Zon 3 9,9 (2,3) 4,5 (1,9) 7,8 (2,3) 

Zon 4 *) 6,7 (1,5) *) 4,1 (1,7) 5,4 (1,6) 

Zon 5 11,2 (2,5) 5,9 (2,5) 8,6 (2,5) 

Zon 6 17,1 (3,9) 10,3 (4,3) 15,4 (4,5) 

Zon 7 15,3 (3,5) *) 5,2 (2,2) 12,8 (3,8) 

Zon 8 11,3 (2,6) *) 5,7 (2,4) 9,4 (2,8) 

Utlandsfödda 9,4 (2,1) 4,2 (1,8) 7,3 (2,1) 

Svenskfödda 4,4 (1,0) 2,4 (1,0) 3,4 (1,0) 

*) Observera att antalet olycksinblandade är ganska lågt, mellan 16 och 44 personer i de olika zon-kön 
grupperna. 

 

När data bryts ner till att omfatta enbart personbilsförare inblandade i polisrapporterade 
vägtrafikolyckor, kan konstateras att den zon som ligger högst när det gäller olycks-
inblandning fortfarande är zon 6 (Mellanöstern). Detta gäller både män och kvinnor 
(17 respektive 10 per 1 000 körkortsinnehavare). Även manliga personbilsförare i zon 7 
(Afrika) har en ganska stor risk för olycksinblandning, drygt 15 förare per 1 000 kör-
kortsinnehavare var inblandade i olyckor. Däremot är kvinnor från zon 7 i lägre ut-
sträckning inblandade i olyckor. När det gäller den relativa risken för utlandsfödda 
personbilsförare jämfört med svenskfödda (visas i parenteserna i tabell 8), kan konsta-
teras att den bland männen är högst för dem från zon 6. Dessa manliga personbilsförare 
har nästan fyra gånger högre risk än svenskfödda personbilsförare. Även män från zon 7 
har en mycket förhöjd risk, den är 3,5 gånger högre än svenskfödda personbilsförare. 
När det gäller kvinnliga personbilsförare har också de som är födda i zon 6 högst risk 
med drygt fyra gånger högre risk än svenskfödda kvinnliga personbilsförare. Lägst risk 
har män och kvinnor från zon 1 (Västvärlden). 

I figur 8 visas den relativa risken för utlandsfödda personbilsförare, både män och 
kvinnor, att bli inblandade i vägtrafikolyckor. Data har hämtats från tabell 8 och jäm-
förelse görs med svenskfödda (den heldragna linjen vid 1,0). 
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Figur 8  Relativ risk för inblandning i polisrapporterade vägtrafikolyckor med 
personskada bland grupper av utlandsfödda (zoner) jämfört med svenskfödda vars risk 
är 1. Figurens grunddata är olycksinblandade personbilsförare år 2003 relaterade till 
innehavare av svenska körkort.  
 

Som framgår av figur 8 finns en förhöjd risk bland alla utlandsfödda, totalt sett är den 
ungefär fördubblad jämfört med svenskfödda personbilförare. Den är även fördubblad 
eller drygt fördubblad i zonerna 2 (Sydeuropa), 3 (Öststaterna) och 5 (Asien). I zon 1 
(Västvärlden) är risken bara något högre, ca 10 %, än bland svenskfödda personbils-
förare medan personbilsförare från zon 4 (forna Sovjet) har en ca 60 % högre risk. 
Personbilsförare födda i zon 8 (Latinamerika) har däremot nästan tre gånger så hög risk 
som svenskfödda personbilsförare, medan risken är ännu högre i zonerna 6 (Mellan-
östern) och 7 (Afrika) relativt svenskfödda, nämligen omkring fyra gånger högre. 

Det bör observeras att tillgång enbart finns till svenskt körkortsinnehav, se vidare i 
tabell 9. Troligen finns ett större antal körkortsinnehavare som, om de togs med i 
beräkningen, skulle sänka risken något i den utlandsfödda befolkningen. Det gäller det 
okända antal personer som fortfarande får köra på sitt utländska körkort, vilket man får 
göra upp till ett år efter det att man blivit folkbokförd i Sverige. Vidare finns det även 
ett okänt antal som kör på EES-körkort (se även under kapitel 1). Riskerna skulle även 
kunna vara högre om det är så att ett stort antal av dem som har svenskt körkort i 
praktiken aldrig kör bil trots sitt körkortsinnehav.  

I tabell 9 visas också hur många som bytt körkort både före och efter den lagändring 
som skedde 1991-07-01 och som finns beskriven i kapitel 1.  
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Tabell 9  Individer med svenskt körkort 2003-12-31 samt andel av befolkningen 18 år 
och äldre. Antal och andel som bytt in sitt utländska körkort till ett svenskt före 1 juli 
1991 och antal som bytt efter 1 juli 1991. Övriga har därmed erlagt förarprov i Sverige.  

 Svenskt körkort 
2003-12-31, andel av 
befolkningen 18 år 
och äldre 

Bytt körkort t.o.m. 
1991-06-30, andel av 
individer med svenskt 
körkort 

Bytt körkort fr.o.m. 
1991-07-01, andel av 
individer med svenskt 
körkort 

Zon 1 230 610 63 % 18 535 8 % 14 472 6 %

Zon 2 30 772 54 % 3 415 11 % 1 830 6 %

Zon 3 110 402 56 % 16 778 15 % 1 322 1 %

Zon 4 12 168 40 % 812 7 % 135 1 %

Zon 5 31 046 42 % 3 792 12 % 463 1 %

Zon 6 75 414 49 % 20 479 27 % 1 464 2 %

Zon 7 12 685 30 % 2 204 17 % 767 6 %

Zon 8 19 646 36 % 4 661 24 % 247 1 %

Utlandsfödda 522 743 54 % 70 676 14 % 20 700 4 %

Svenskfödda 790 736 81 %    

 

Av tabellen framgår först och främst att andelen som har svenska körkort varierar stort 
mellan zonerna, från 30 % i zon 7 (Afrika) till 63 % i zon 1 (Västvärlden). Bland 
svenskfödda är andelen som har körkort i befolkningen 18 år och äldre 81 % medan den 
för alla utlandsfödda är 54 %. Det är främst i zonerna 6 (Mellanöstern) och 8 (Latin-
amerika) som en stor del av körkortsinnehavarna har bytt sitt utländska körkort och 
erhållit ett svenskt utan att göra ett svenskt förarprov. Om de som bytt både före och 
efter lagändringen slås samman är det nästan 30 % av körkorten i zon 6 som erhållits 
via byte, 25 % i zon 8 och nästan lika stor andel, 23 % i zon 7. Lagändringen den 1 juli 
1991 gjorde att de bytta körkorten minskade med över 70 %, från ca 70 700 till 20 700.  

En frågeställning är om längden på den tid man har vistats i det nya landet innan man 
tar körkort gör att man bättre hunnit anpassa sig till den nya trafikmiljön och därför är 
mindre benägen att råka ut för olyckor.  En inblick i relationen mellan olycksinbland-
ning och hur länge man har vistats i Sverige innan man fått svenskt körkort visas därför 
för respektive zon i figur 9.  
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Figur 9  Samband mellan olycksinblandning och tid som gått från invandring till 
utfärdande av svenskt körkort. Alla typer av olyckor under 1985–2003. 
 

Av figuren kan bland annat utläsas att i de flesta zoner var olycksinblandningen högre 
när det hade gått kortare tid än ett år från det att man hade invandrat till dess att man tog 
svenskt körkort. Speciellt i zonerna 5, 6, 7 och 8 finns en trend som visar att ju längre 
tid man var här innan man tog svenskt körkort, desto lägre var andelen olycksin-
blandade. För zon 1 var dock förhållandet närmast det omvända, där andelen olycks-
inblandade var högre bland dem som hade haft körkort i tio år eller längre. Det finns 
många bakomliggande faktorer som gör variabeln svår att tolka. Ingen hänsyn har i det 
här fallet tagits till ålder vid invandring, vilket innebär att de som t.ex. har invandrat 
som litet barn, men tagit körkort redan vid 18 års ålder hamnar i klassen 10–19 år eller 
20 år eller längre. Inte heller eventuellt körkort och körvana från hemlandet har 
beaktats.  

 
Olycksinblandning bland personbilsförare relaterad till personbilskilometer  

I följande analys har personbilskilometer använts som exponering istället för svenska 
körkort. Antalet personbilskilometer är hämtat från en körsträckedatabas framtagen på 
grundval av bilprovningens besiktningar. I redovisningen har data aggregerats till 
gruppnivå (zon-kön) och ett antagande görs om att den som kör bilen tillhör denna 
grupp. I tabellen finns också redovisat på zon-nivå utan könsuppdelning och då antas att 
bilen körs av någon som är född inom samma zon.  

Körsträcka har använts både från privata fordon, dvs. fordon ägda av fysisk person och 
från fordon ägda av juridisk person. Anledningen till att även fordon ägda av juridiska 
personer medtagits är att drygt en tredjedel av de fordon som ägs av män i zonerna 6 
(Mellanöstern) och 7 (Afrika) är ägda av juridiska personer (33 respektive 37 %). Bland 
män från övriga zoner varierar andelen fordon ägda av juridisk person från 8 till 17 %, 
medan den är 15 procent bland svenskfödda. Bland kvinnliga bilägare i zon 6 ägs 
15 procent av fordonen av juridisk person, vilket kan jämföras med 8 % av svenskfödda 
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kvinnors fordon och mellan 4 och 8 procent av kvinnornas fordon i övriga zoner. 
Förmodligen är en stor del av dessa juridiska personer taxiföretag. I den utlandsfödda 
populationen finns 15 820 taxiförarlegitimationer mot 8 931 i den svenskfödda. Om 
dessa ställs mot antalet personer med körkort utgör de utlandsföddas taxiförarlegitima-
tioner 3 procent och de svenskföddas taxiförarlegitimationer 1,1 procent. I zon 6 finns 
taxiförarlegitimation knuten till 9 procent av alla personer med körkort och i zon 7 till 
12 procent av alla personer med körkort. Fördelningen för de utlandsföddas taxiförar-
legitimationer och körkortsfördelningen i den utlandsfödda populationen visas i 
tabell 10. 

 
Tabell 10  Taxiförarlegitimationer i den utlandsfödda befolkningen fördelade på zon. 
Som jämförelse visas zonens andel av den utlandsfödda populationen, hämtat från 
tabellen i bilaga 1.  

 Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6 Zon 7 Zon 8 

Fördelning för 
taxiförarlegitimationer 
bland utlandsfödda 

13 % 7 % 17 % 1 % 5 % 45 % 9 % 3 % 

Fördelning för körkort 
bland utlandsfödda  

35 % 6 % 20 % 3 % 8 % 16 % 5 % 6 % 

 

Av tabellen framgår att 45 procent av de utlandsföddas taxiförarlegitimationer finns i 
zon 6 (Mellanöstern) och 9 procent i zon 7 (Afrika). Dessa andelar kan relateras till hur 
stor andel som zonen utgör av den utlandsfödda körkortspopulationen. Det kan då 
konstateras att i zon 7 och framför allt i zon 6 finns en oproportionerligt stor andel av 
körkortsinnehavarna som har taxiförarlegitimation medan det omvända gäller framför 
allt för zon 1 (Västvärlden).   

Att relatera olycksinblandning bland personbilsförare till den sträcka som personbilarna 
körts under året är förmodligen det bästa sättet att beräkna risk när hänsyn tas till vilken 
tillgång som finns till data. I tabell 11 visas antal personbilsförare inblandade i polis-
rapporterade olyckor med personskada per hundra miljoner personbilskilometer samt 
inom parentes den relativa risken för olycksinblandning. 
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Tabell 11  Antal personbilsförare, inkl. elever och instruktörer vid övningskörning, 
inblandade i polisrapporterade olyckor med personskada per 100 miljoner personbils-
kilometer. I parentes visas relativ risk för olycksinblandning jämförd med risken för 
svenskfödda män respektive kvinnor. 

 Män Kvinnor Alla 

Zon 1 36,4 (0,9) 40,2 (1,0) 37,7 (0,9) 

Zon 2 66,7 (1,7) *) 65,3 (1,6) 66,4 (1,7) 

Zon 3 76,2 (1,9) 59,3 (1,4) 71,5 (1,8) 

Zon 4 *) 68,7 (1,8) *) 68,6 (1,6) 68,7 (1,7) 

Zon 5 116,0 (3,0) 103,2 (2,5) 111,3 (2,8) 

Zon 6 130,9 (3,3) 127,4 (3,1) 130,3 (3,3) 

Zon 7 137,2 (3,5) *) 75,5 (1,8) 127,0 (3,2) 

Zon 8 109,4 (2,8) *) 74,3 (1,8) 99,7 (2,5) 

Utlandsfödda 74,4 (1,9) 60,2 (1,4) 70,4 (1,8) 

Svenskfödda 39,1 (1,0) 41,6 (1,0) 39,9 (1,0) 

*) Observera att antalet olycksinblandade är ganska lågt, mellan 16 och 44 personer i de olika zon-kön 
grupperna. 

 

Som framgår av tabellen finns en förhöjd risk bland utlandsfödda i förhållande till 
svenskfödda personbilsförare, utom bland dem som är födda i zon 1 (Västvärlden). 
Högst risk bland männen har de personbilsförare som är födda i zonerna 7 (Afrika), 
6 (Mellanöstern), 5 (Asien) och 8 (Latinamerika), i denna ordning. Den relativa risken 
jämfört med svenskfödda personbilsförare är ungefär tre gånger högre. Bland kvinnorna 
finns den högsta risken bland de personbilsförare som är födda i zonerna 6 och 5. För 
kvinnorna i dessa zoner är risken relaterad till svenskfödda kvinnliga personbilsförare 
ungefär tre gånger högre.   

Det kan i ovanstående konstateras att risken hos svenskfödda män och kvinnor är 
ungefär lika, dock något högre hos kvinnliga personbilsförare. Detta gör det möjligt att 
ungefärligt även jämföra män och kvinnor med varandra, vilket inte varit möjligt i 
tidigare redovisningar i samband med tabell 7 och tabell 8. I figur 10 visas den relativa 
risken per zon, dvs. för män och kvinnor tillsammans.  
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Figur 10  Relativ risk för inblandning i polisrapporterade vägtrafikolyckor med 
personskada bland grupper av utlandsfödda (zoner) jämfört med svenskfödda vars risk 
är 1. Figurens grunddata är olycksinblandade personbilsförare år 2003 relaterade till 
personbilskilometer.  
 

Det kan konstateras utifrån figuren att den relativa risken när man använder person-
bilskilometer som exponeringsmått istället för körkortsinnehav blir något lägre och får 
en annorlunda fördelning mellan zonerna. För alla utlandsfödda personbilsförare blir 
den förhöjda risken jämfört med svenskfödda ungefär 80 procent. Bland dem som är 
födda i zon 1 (Västvärlden) är risken ungefär 10 procent lägre än bland svenskfödda 
personbilsförare. För personbilsförare födda i zonerna 2 (Sydeuropa), 3 (Östeuropa) och 
4 (forna Sovjet) är den förhöjda risken jämfört med svenskfödda ungefär 70–80 procent. 
De utlandsfödda som har en risk mer än tre gånger högre än svenskfödda personbils-
förare är födda i zonerna 6 (Mellanöstern) och 7 (Afrika). Det är också i dessa zoner 
som en stor del av fordonen ägs av juridisk person, förmodligen taxiföretag, och dessa 
personer har därmed en stor exponering i trafiken vilket kan bidra till den förhöjda 
risken. Personbilsförare från zonerna 5 och 8 har en förhöjd risk på ungefär 2,5.  

 
5.3 Samband mellan olycksinblandning och demografi, 

socioekonomi och körvariabler 
För att se om det föreligger samband mellan olycksinblandning och en del av de bak-
grundsfaktorer vi har tillgång till i SCB-databaserna har ett flertal logistiska regres-
sioner genomförts. De data som användes gäller personbilförares olycksinblandning år 
2003.  
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5.3.1 Metod – logistisk regression 
Logistisk regression används här för att studera hur bakgrundsfaktorerna påverkar 
sannolikheten för att en personbilsförare ska bli inblandad i en polisrapporterad 
vägtrafikolycka eller inte. Resultatet presenteras som en oddskvot, dvs. kvoten mellan 
två odds. Ett odds är kvoten mellan sannolikheten för att bli inblandad i olycka och 
sannolikheten för att inte bli det, dvs. 
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I oddskvoterna studeras ett odds relaterat till oddset för en s.k. basnivå.  

En logistisk regressionsmodell formuleras på följande sätt: 
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där x  är en vektor med bakgrundsvariabler och β är parametervektorn som ska skattas 
med hjälp av data (se bilaga 3 för en utförligare beskrivning). β- koefficienterna kan 
tolkas som logaritmen av en oddskvot. Antag att den enda variabel som tas med i 
modellen för att förklara en förares olycksinblandning är en variabel som beskriver om 
föraren är man eller kvinna och studera kvoten mellan mannens och kvinnans odds i en 
oddskvot, OR: 
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där β1 är en variabel som beskriver skillnaden mellan könen. Detta ger att logaritmen av 
oddskvoten är lika med β-koefficienten: 1)log( β=OR . 

Om sannolikheten för olycksinblandning är liten kan oddset för en händelse approxi-
meras med sannolikheten för själva händelsen. Detta beror på att 1-p i nämnaren i (1) då 
ligger väldigt nära 1. 

Antalet individer som inkluderas i modellen styrs bl.a. av om variablerna kodats som 
”missing value” eller inte. För att en individ ska komma med i modellen krävs att ett 
värde finns registrerat på varje variabel som ingår i modellen. Exempelvis har de som 
inte har någon inkomst eller som inte har något körkort kodats som missing, och 
kommer därför inte med.  

Nedan visas de tio bakgrundsvariabler som ingått samt vilken nivå som är basnivån. 
Basnivån markeras med fet stil. 

• Zon: (zon 1–8, svenskfödd) 

• Kön: (man, kvinna) 

• Kön och Zon: (man zon 1, …, man zon 8, man svenskfödd, kvinna zon 1, …, 
kvinna zon 8, kvinna svenskfödd) 

• Ålder: (yngre än 18 år, 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 år eller äldre) 

• Utbildning: (grundskola, gymnasium, högskola/universitet) 

• Förvärvsarbete eller lön/företagarinkomst: (nej, ja) 



 

VTI rapport 640 59 

• Förvärvs- och kapitalinkomst (1–90 000 SWEK/år, 90 001–175 000 SEK/år, 
175 001–250 0000 SEK/år, 250 001 SEK/år eller högre) 

• Tid med körkort: (0–4 år, 5–9 år, 10–19 år, 20–39 år, 40 år eller längre)  

• Körsträcka: (ingen körsträcka, 1–900 mil/år, 901–1 500 mil/år, 
1 501–1 900 mil/år, 1 901 eller fler mil/år)  

• Lagförd för trafikbrott minst en gång 1973–2003: (inte lagförd, lagförd). 
Fyra olika regressionsmodeller testades. Genomgående i alla modellerna användes 
metoden Forward Stepwise (Likelihood Ratio) i SPSS 15.0.  

 
5.3.2 Resultat 
Regressionsmodell 1 
I den första modellen ingick åtta av de tio förklaringsvariablerna, se tabell 12. Värdet på 
Chi-square blev 10,644 (df=2, p=0,005). I modellen ingick 5 003 personbilsförare som 
varit inblandade i olyckor och 1 608 060 personbilsförare som inte varit inblandade i 
olyckor under 2003. Totalt utgjorde dessa 1 613 063 förare 74,4 procent av alla indivi-
der. Resultatet från denna regressionsmodell redovisas i tabell 12.  

Den ordning som variablerna togs in i modellen är: kön, zon, åldersgrupp, körsträcka, 
trafikbrott, förvärvsarbete eller lön/företagarinkomst, förvärvs- och kapitalinkomst samt 
slutligen utbildning. Ordningen kan förenklat sägas visa förklaringsvariablernas be-
tydelse, där den variabel som först tas med i modellen oftast är den som bäst förklarar 
kvoten. I tabellen kan man se för vilka variabler och variabelvärden oddsvärdets kon-
fidensintervall inte täcker värdet 1,000. För dessa är oddsvärdet signifikant skilt från 
1,000 på 5 procent-nivån. Ett intervall för oddsvärdet Exp(β) i tabell 12 som ligger 
under värdet 1 för en viss kategori betyder att oddset för olycksinblandning för den 
kategorin är mindre än motsvarande odds för basnivån medan det omvända gäller för 
intervall som ligger över värdet 1,000.  

Eftersom sannolikheten för att en förare ska bli inblandad i en polisrapporterad 
vägtrafikolycka är liten (5 003/1 608 060=0,3 % för hela gruppen) kan sannolikheten 
för olycksinblandning approximeras med motsvarande odds. 
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Tabell 12  Regressionsmodell 1. 

Förklaringsvariabel (basnivå) B-koeff. Sign.  

[p-värde]

Odds-
värde 
Exp(B) 

95 % konf.int. 
för Exp(B) 

Förvärvsarb/lön/företagar-inkomst (ja) -0,237 0,000 0,789 0,718–0,867

Utbildning (högskola) 0,005

 Grundskola 0,067 0,120 1,069 0,983–1,162

 Gymnasium 0,112 0,001 1,119 1,045–1,197

Förvärvs- och kapitalinkomst (>250 000 kr) 0,001

 1-90 000 kr/år -0,062 0,233 0,940 0,850–1,041

 90 001–175 000 kr/år 0,081 0,066 1,085 0995–1,183

 175 001–250 000 kr/år -0,074 0,065 0,929 0,859–1,005

Körsträcka (>1 900 mil/år) 0,000

 Ingen körsträcka -0,743 0,000 0,476 0,436–0,519

 1–900 mil/år -0,110 0,041 0,895 0,805–0,995

 901–1 500 mil/år -0,083 0,100 0,921 0,835–1,016

 1 501–1 900 mil/år -0,060 0,237 0,941 0,852–1,040

Kön (kvinna) 0,584 0,000 1,794 1,681–1,914

Trafikbrott (ja) -0,431 0,000 0,650 0,599–0,705

Zon (svenskfödd) 0,000

 Zon 1 0,139 0,002 1,149 1,051–1,256

 Zon 2 0,435 0,000 1,545 1,316–1,813

 Zon 3 0,543 0,000 1,721 1,575–1,882

 Zon 4 0,281 0,069 1,325 0,978–1,794

 Zon 5 0,488 0,000 1,628 1,413–1,876

 Zon 6 1,053 0,000 2,868 2,632–3,124

 Zon 7 0,459 0,000 1,582 1,311–1,909

 Zon 8 0,309 0,000 1,362 1,154–1,607

Ålder (≥65 år) 0,000

 Yngre än 18 år -1,787 0,012 0,167 0,041–0,676

 18–24 år 1,306 0,000 3,692 3,107–4,387

 25–34 år 0,752 0,000 2,120 1,811–2,482

 35–44 år 0,487 0,000 1,628 1,393–1,901

 45–54 år 0,298 0,000 1,347 1,151–1,576

 55–64 år 0,220 0,006 1,246 1,065–1,459

Konstant  -6,137 0,000
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Från den första regressionsmodellen kan konstateras att många bakgrundsfaktorer 
påverkar sannolikheten för att en personbilsförare ska bli inblandad i en polisrapporte-
rad vägtrafikolycka eller inte.  

Om man varken har förvärvsarbete, lön eller företagarinkomst är sannolikheten lägre för 
att bli inblandad i en olycka jämfört med om man har förvärvsarbete eller inkomst, detta 
under förutsättning att alla andra bakgrundsvariabler hålls konstanta. Utbildning och 
förvärvs- och kapitalinkomst har också en påverkan på sannolikheten för att bli in-
blandad i olycka, men det var bara en kategori som var signifikant skild från basnivån. 
Att ha gymnasieutbildning gav en något högre sannolikhet för att bli olycksinblandad 
jämfört med att vara universitetsutbildad, ca 10 procent högre.  

Andra faktorer som hade samband med lägre olycksinblandning var att inte ha så lång 
årlig körsträcka och att inte ha begått något trafikbrott. Däremot hade män ungefär 
80 procent högre sannolikhet än kvinnor att bli inblandade i olyckor när det kontrolleras 
för de andra bakgrundsvariablerna. Jämfört med personbilsförare 65 år och äldre hade 
alla åldersgrupper utom de som var yngre än 18 år (och rimligen inte ska vara person-
bilsförare) högre sannolikhet för att bli inblandade i vägtrafikolyckor med personskada. 
Högst sannolikhet hade personbilsförare mellan 18 och 24 år, de hade mer än tre gånger 
så hög sannolikhet för inblandning i olyckor jämfört med äldre (65+), medan 
25–34-åringar hade mer än dubbelt så hög sannolikhet.  

När det gäller födelsezon visar det sig att alla utlandsfödda, oavsett födelsezon har en 
förhöjd sannolikhet för att bli inblandade i vägtrafikolyckor även efter kontroll av kön 
och ålder, socioekonomiska faktorer och faktorer som trafikbrott och körsträcka. Den 
största sannolikheten har personbilsförare födda i zon 6 (Mellanöstern), där sannolik-
heten är nästan 3 gånger högre än för svenskfödda. Lägst sannolikhet har personbils-
förare från zon 1 (Västvärlden), den är ca 15 procent högre än för svenskfödda person-
bilsförare. En förhöjd sannolikhet för olycksinblandning på ca 50–70 procent finns i 
zonerna 2 (Sydeuropa), 3 (Östeuropa), 5 (Asien) och 7 (Afrika). I zon 8 (Latinamerika) 
är sannolikheten ca 40 procent högre än bland svenskfödda personbilsförare medan 
värdet från zon 4 (forna Sovjet) inte är signifikant.  

 
Regressionsmodell 2 
I den andra modellen ingick de sju förklaringsvariabler som visas i tabell 13. Värdet på 
Chi-square blev 12,340, df=2, p=0,002. Skillnaden mot modell 1 är att kön och zon 
slagits samman till en variabel. Liksom i modell 1 ingick 5 003 personbilsförare som 
varit inblandade i olyckor och 1 608 060 personbilsförare som inte var inblandade i 
olyckor under 2003. 

Den ordning i vilken variablerna togs in i modellen var: kön–zon, åldersgrupp, kör-
sträcka, trafikbrott, förvärvsarbete eller lön/företagarinkomst, förvärvs- och kapital-
inkomst samt slutligen utbildning. Detta pekar på att variabeln kön–zon har bäst för-
klarande betydelse av de variabler som ingick i modell 2. 

 



 

62 VTI rapport 640 

Tabell 13  Regressionsmodell 2. 

Förklaringsvariabel (basnivå) B-koeff. Sign. 

[p-värde]

Odds-
värde 
Exp(B) 

95 % konf.int. 
för Exp(B) 

Förvärvsarb/lön/företagar-inkomst (ja) -0,220 0,000 0,802 0,730–0,882

Utbildning (högskola) 0,002  

 Grundskola 0,087 0,044 1,091 1,002–1,186

 Gymnasium 0,121 0,000 1,129 1,055–1,208

Förvärvs- och kapitalinkomst (>250 000 kr) 0,001  

 1-90 000 kr/år -0,084 0,104 0,919 0,831–1,017

 90 001–175 000 kr/år 0,051 0,249 1,052 0,965–1,148

 175 001–250 000 kr/år -0,098 0,014 0,907 0,839–0,981

Körsträcka (>1 900 mil/år) 0,000  

 Ingen körsträcka -0,737 0,000 0,479 0,439–0,522

 1–900 mil/år -0,119 0,028 0,888 0,798–0,987

 901–1 500 mil/år -0,087 0,084 0,917 0,831–1,012

 1 501–1 900 mil/år -0,062 0,226 0,940 0,851–1,039

Trafikbrott (ja) -0,427 0,000 0,653 0,602–0,708

Ålder (≥65 år) 0,000  

 Yngre än 18 år -1,783 0,012 0,168 0,042–0,679

 18–24 år 1,326 0,000 3,768 3,170–4,478

 25–34 år 0,776 0,000 2,173 1,855–2,544

 35–44 år 0,503 0,000 1,654 1,415–1,932

 45–54 år 0,309 0,000 1,362 1,164–1,594

 55–64 år 0,228 0,005 1,256 1,073–1,471
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Fortsättning tabell 13. 
Kön och zon (Kvinna svenskfödd) 0,000

 Kvinna Zon 1 0,144 0,049 1,154 1,001–1,332

 Kvinna Zon 2 0,136 0,440 1,145 0,811–1,617

 Kvinna Zon 3 0,187 0,030 1,206 1,018–1,429

 Kvinna Zon 4 0,061 0,792 1,063 0,674–1,678

 Kvinna Zon 5 0,190 0,114 1,209 0,955–1,529

 Kvinna Zon 6 0,693 0,000 2,001 1,682–2,379

 Kvinna Zon 7 -1,113 0,002 0,329 0,164–0,660

 Kvinna Zon 8 -0,153 0,383 0,858 0,608–1,210

 Man svenskfödd 0,370 0,000 1,448 1,323–1,585

 Man Zon 1 0,507 0,000 1,661 1,468–1,878

 Man Zon 2 0,925 0,000 2,522 2,093–3,040

 Man Zon 3 1,076 0,000 2,932 2,613–3,291

 Man Zon 4 0,801 0,000 2,228 1,482–3,351

 Man Zon 5 1,031 0,000 2,803 2,338–3,362

 Man Zon 6 1,562 0,000 4,770 4,285–5,311

 Man Zon 7 1,169 0,000 3,220 2,632–3,940

 Man Zon 8 0,870 0,000 2,386 1,965–2,898

Konstant  -6,012 0,000

 

Regressionsmodell 2 som visas i tabellen ger ett liknande resultat som den första 
regressionsmodellen i tabell 12. Skillnaden är att man i modell 2 kan få en jämförelse 
inom både kön och zon. Oddsvärdena som visas i tabellen ska jämföras med svensk-
födda kvinnor, vars oddsvärde är 1,0. Vid en titt på kvinnorna från de olika zonerna kan 
konstateras att zonerna 1, 3, 6 och 7 har signifikanta oddsvärden. I zon 2, 4 och 8 finns 
endast ett lågt antal kvinnliga personbilsförare, vilket kan ha bidragit till att dessa odds-
kvoter inte blivit signifikanta. Vi kan konstatera att kvinnorna från zon 6 har en för-
dubblad sannolikhet för att bli inblandade i olyckor jämfört med svenskfödda kvinnor, 
när kontroll har skett av andra bakgrundsvariabler. Det är också säkerställt att kvinnor 
från zon 1 och 3 har en något förhöjd sannolikhet (ca 15–20 %), medan däremot 
kvinnorna från zon 7 har en sannolikhet som är en tredjedel av den svenskfödda 
kvinnans sannolikhet, dvs. knappt 70 procent lägre sannolikhet.  

När det gäller männen var alla värden signifikanta om jämförelse görs med svenskfödda 
kvinnor. Vi ser då att svenskfödda män har ungefär 45 procent högre sannolikhet för att 
bli inblandade i olyckor, vilket är den lägsta sannolikheten bland männen. Män från 
zon 1 har närmare 70 procent högre sannolikhet. Från övriga zoner är männens sanno-
likhet för olycksinblandning mer än fördubblad jämfört med svenskfödda kvinnors 
sannolikhet. Sannolikheten för män från zon 7 är mer än tredubblad och för män från 
zon 6 är den nästan femdubblad jämfört med svenskfödda kvinnor.  
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I tabell 14 har en omräkning gjorts så att utlandsfödda män i stället jämförs med svensk-
födda män, dvs. alla oddskvoter för män divideras med oddskvoten för svenskfödda 
män. Kvinnornas oddskvoter är desamma som i tabell 13. 

 
Tabell 14  Oddskvot för utlandsfödda män och kvinnor jämförda med svenskfödda män 
respektive kvinnor, baserad på tabell 13. 

 Män – Oddskvot Kvinnor – Oddskvot

Zon 1 1,147 1,154 

Zon 2 1,742 1,145 

Zon 3 2,025 1,206 

Zon 4 1,539 1,063 

Zon 5 1,936 1,209 

Zon 6 3,294 2,001 

Zon 7 2,224 0,329 

Zon 8 1,648 0,858 

Svenskfödda 1,0 1,0 

 

Av tabell 14 framgår att alla utlandsfödda män har en högre sannolikhet för olycks-
inblandning än vad svenskfödda män har. För män från zon 6 är sannolikheten drygt tre 
gånger högre för olycksinblandning. Män från zonerna 3, 5 och 7 har en fördubblad 
sannolikhet jämfört med svenskfödda män.  

 
Regressionsmodell 3 
I den tredje regressionsmodellen ingick nio förklaringsvariabler, se tabell 15. Värdet på 
Chi-square blev 4,686, df=1, p=0,03. I modellen inkluderades 1 233 120 individer 
(56,9 %), varav 4 811 var personbilsförare inblandade i olycka år 2003. I tabell 15 visas 
resultatet från regressionsmodellen där, förutom de förklaringsvariabler som ingår i den 
första regressionsmodellen, även tid från invandring till svenskt körkort tagits med. Den 
ordning som variablerna togs in i modellen är: zon, åldersgrupp, kön, körsträcka, tid 
med körkort, trafikbrott, utbildning, inkomst och slutligen förvärvsarbete eller lön/före-
tagarinkomst, dvs. en något annorlunda ordning än i de båda tidigare modellerna. 
Ordningen pekar på att variabeln zon har bäst förklarande betydelse av de variabler som 
ingick i modell 3. 
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Tabell 15  Regressionsmodell 3. 

Förklaringsvariabel (basnivå) B-koeff. Sign. 
[p-värde] 

Odds-
värde 
Exp(B) 

95 % konf.int. 
för 
Exp(B) 

Utbildning (högskola)  0,000   

 Grundskola 0,248 0,000 1,282 1,175–1,397 

 Gymnasium 0,170 0,000 1,186 1,106–1,271 

Förvärvs- och kapitalink. (>250 000 kr/år)  0,001   

 1-90 000 kr/år -0,043 0,413 0,958 0,864–1,062 

 90 001–175 000 kr/år 0,045 0,315 1,046 0,958–1,143 

 175 001–250 000 kr/år -0,115 0,004 0,891 0,823–0,965 

Körsträcka (>1 900 mil/år)  0,000   

 Ingen körsträcka -0,447 0,000 0,640 0,586–0,698 

 1–900 mil/år -0,177 0,001 0,838 0,751–0,933 

 901–1 500 mil/år -0,117 0,022 0,890 0,806–0,983 

 1 501–1 900 mil/år -0,073 0,590 0,930 0,841–1,029 

Kön (kvinna) 0,405 0,000 1,499 1,403–1,602 

Trafikbrott (ja) -0,354 0,000 0,702 0,645–0,764 

Zon (svenskfödd)  0,000   

 Zon 1 0,144 0,003 1,155 1,049–1,271 

 Zon 2 0,499 0,000 1,646 1,397–1,940 

 Zon 3 0,513 0,000 1,670 1,516–1,840 

 Zon 4 0,465 0,003 1,592 1,169–2,169 

 Zon 5 0,611 0,000 1,842 1,594–2,129 

 Zon 6 1,033 0,000 2,809 2,555–3,090 

 Zon 7 0,731 0,000 2,077 1,702–2,535 

 Zon 8 0,578 0,000 1,782 1,494–2,125 
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Forts. tabell 15. 
Ålder (≥65 år) 0,000

 Yngre än 18 år -15,63 0,981 0,000

 18–24 år 0,807 0,000 2,241 1,788–2,809

 25–34 år 0,474 0,000 1,606 1,309–1,972

 35–44 år 0,357 0,000 1,428 1,181–1,728

 45–54 år 0,241 0,011 1,273 1,058–1,531

 55–64 år 0,195 0,023 1,215 1,027–1,438

Tid med körkort (40 år eller mer) 0,000  

 0–4 år 0,605 0,000 1,831 1,501–2,234

 5–9 år 0,450 0,000 1,568 1,292–1,902

 10–19 år 0,128 0,155 1,137 0,953–1,356

 20–39 år 0,030 0,692 1,031 0,887–1,199

Konstant  -6,146 0,000

 

När även tid med körkort togs med i modellen förändrades oddsvärdena något och fler 
kategorier blev signifikanta. Att inte ha ett förvärvsarbete, lön eller företagarinkomst 
gav 10 procent lägre sannolikhet för att som personbilsförare bli inblandad i en polis-
rapporterad olycka, när alla andra förklaringsvariabler hölls konstanta. När det gäller 
utbildning var alla kategorierna signifikanta och det visade sig att ju högre utbildning 
desto lägre sannolikhet för olycksinblandning. De som gått enbart grundskola hade 
nästan 30 procent högre sannolikhet än de som läst på högskola eller universitetet, och 
de som gått gymnasium hade nästan 20 procent högre sannolikhet för olycksinbland-
ning. Den kategori som blev signifikant av förvärvs- och kapitalinkomstvariabeln var 
inkomstintervallet 175 001–250 000 kronor per år, där de individer som hade denna 
inkomst hade ca 10 procent lägre sannolikhet för olycksinblandning än de med för-
värvs- och kapitalinkomst över 250 000 kr.  

När det gäller körsträcka kan konstateras att ju längre årlig körsträcka, desto högre 
sannolikhet för olycksinblandning. Om man inte varit lagförd för något trafikbrott hade 
man 30 procent lägre sannolikhet att som personbilsförare bli inblandad i en polis-
rapporterad vägtrafikolycka. Den variabel som visade hur länge man haft körkort vid 
utgången av år 2003, var signifikant och visade att sannolikheten för inblandning i väg-
trafikolycka var högre ju kortare tid man haft körkort. För individer som haft körkort 
kortare tid än 5 år var sannolikheten för olycksinblandning 80 procent högre än för dem 
som haft körkort mer än 40 år, medan sannolikheten för dem som haft körkort mellan 
5 och 10 år var ca 60 procent högre än för dem som haft det svenska körkortet 40 år 
eller längre tid.  

Personer födda i zon 6 hade närmare tre gånger högre sannolikhet för inblandning i 
vägtrafikolycka jämfört med svenskfödda. I zon 7 var sannolikheten fördubblad och i 
zonerna 5 och 8 var den ungefär 80 procent högre. Lägst sannolikhet för olycksinbland-
ning hade personer födda i zon 1, ca 15 procent högre än för svenskfödda. I övriga 
zoner, 2, 3 och 4 var sannolikheten för att som personbilsförare bli inblandad i polis-
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rapporterade vägtrafikolyckor ca 60 procent högre än svenskföddas sannolikhet. Att 
vara man visade sig ge en högre sannolikhet för olycksinblandning på ca 50 procent. 
Alla kategorier i åldersvariabeln, utom ”Yngre än 18 år”, var signifikanta och ju äldre 
man var desto lägre var sannolikheten för inblandning i olycka. De som var i åldern 
18–24 år hade mer än fördubblad sannolikhet för olycksinblandning som personbils-
förare jämfört med personer 65 år och äldre. För övriga åldersgrupper var den förhöjda 
sannolikheten mellan 20 och 60 procent jämfört med de allra äldsta. 

 
Test av utökad regressionsmodell 
En ytterligare modell testades, där även den tionde förklaringsvariabeln kallad ”Kör-
kortsbyte” ingick. Variabeln hade de tre kategorierna: ej körkortsbyte, beslut om kör-
kortsbyte t.o.m. 1991-06-30 samt beslut om körkortsbyte fr.o.m. 1991-07-01. Denna 
variabel blev dock inte signifikant, varför modellen förkastades.  

 
5.4 Sammanfattning 
Två metoder har använts för att skatta olycksrisk utifrån olycksstatistik. Med den ena 
metoden har olycksrisk beräknats genom att inblandning i personskadeolyckor viktats 
med en skattning av exponeringen för gruppen. Med den andra metoden har sannolik-
heten för inblandning i personskadeolycka använts för att studera vilka effekter ett antal 
bakgrundsvariabler har för denna sannolikhet. Båda metoderna visar att personer födda i 
Mellanöstern, framför allt männen, har den högsta olycksrisken av alla. Låg olycksrisk 
har kvinnor, framför allt svenskfödda, men också kvinnor födda i Västvärlden och i 
vissa analyser även kvinnor födda i mellersta och södra Afrika. Tre olika exponerings-
mått har nyttjats för att skatta olycksrisker: antal invånare, antal svenska personbils-
körkort samt personbilskilometer. Möjligheten att skatta körsträcka har visat sig be-
tydelsefull dels vid skattningarna av olycksrisken för personbilsförare (där skillnaderna 
mellan olika zoner och mellan kön minskar när körsträcka används som exponerings-
mått), dels vid regressionsanalysen (där ökad olycksrisk har samband med bland annat 
längre körsträcka). När hänsyn tas till körsträcka blir olycksrisken lägre för män födda i 
Sverige och i Västvärlden.  

Eftersom genomsnittligt invandringsår skiljer sig åt mellan zonerna, skiljer sig också 
åldersfördelningen i zonpopulationen. Därför kan vissa skillnader i olycksrisk eventuellt 
förklaras av skillnader i ålder. Detta antagande stöds av resultatet från sambandsana-
lysen som visar att ålder har stor betydelse för utfallet, men den visar också att det 
dessutom finns en skillnad mellan zoner.  

De genomförda regressionsanalyserna visar att framför allt födelsezon, kön och ålder 
påverkar sannolikheten för att som personbilsförare bli inblandad i en polisrapporterad 
vägtrafikolycka. Även den tid man haft svenskt körkort, den årliga körsträckan och om 
man har lagförts för trafikbrott påverkar sannolikheten för olycksinblandning. Minst 
påverkan av de variabler som tagits med i modellerna har de socioekonomiska variab-
lerna utbildning, arbete och inkomst.  

Sammanfattar man regressionsanalyserna kan man konstatera att olycksriskerna för de 
olika zonerna är högre än för svenskfödda. Det enda undantaget är kvinnor födda i 
mellersta och södra Afrika (vars olycksrisk var lägre än för svenskfödda kvinnor) samt 
kvinnor födda i Latinamerika (som inte skilde sig signifikant från svenskfödda kvinnor). 
Analyserna visar vidare att oavsett om man är svenskfödd eller född i någon annan zon 
har män högre sannolikhet för olycksinblandning än kvinnor. sannolikheten för olycks-
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inblandning desto högre är. Dessutom framgår att sannolikheten för olycksinblandning 
som personbilsförare ökar ju yngre man är, ju längre årlig körsträcka man har, ju kortare 
tid man har haft körkort och om man varit lagförd för trafikbrott. När det gäller socio-
ekonomiska variabler var sannolikheten större att man skulle råka ut för en olycka om 
man förvärvsarbetade eller hade en kortare utbildning. Vilken inkomstkategori som ger 
högst sannolikhet för olycksinblandning är däremot inte lätt att ge något klart besked 
om. 

Trots att den svenskfödda populationen stratifierades för att efterlikna den utlandsfödda, 
skiljer den sig ändå från populationerna i de övriga zonerna. Medianåldern i den ut-
landsfödda populationen, liksom i den stratifierade svenskfödda populationen var drygt 
40 år. När gruppen utlandsfödda delades upp i zoner fanns det dock vissa skillnader. 
Medianåldern var över 50 år för personer födda i Västvärlden medan den bara var om-
kring 30 år för personer födda i Asien. Detta antogs ha ett starkt samband med under 
vilken period invandringen från respektive zon har varit som störst, vilket också be-
kräftades när man studerade det genomsnittliga invandringsåret som för Västvärlden låg 
i början av 1970-talet men för Asien låg i början av 1990-talet. Bland övriga skillnader 
mellan zonerna kan noteras att omkring 75 procent av det svenskfödda urvalet har in-
komst från arbete eller eget företag, medan omkring 60 procent av de utlandsfödda har 
det. Utlandsfödda män har lägre inkomst än de svenskfödda männen i urvalet och mot-
svarande gäller även för kvinnorna. Lägst inkomst hade kvinnor födda i Mellanöstern 
och Nordafrika. Beträffande lagföring av trafikbrott visade resultaten att en högre andel 
utlandsfödda män var lagförda i jämförelse med svenskfödda män. De zoner som hade 
en lägre andel lagförda män än Sverige var forna Sovjet, Asien, Mellanöstern och 
Afrika. Andelen svenskfödda kvinnor som hade lagförts var relativt hög, i jämförelse 
med kvinnor från övriga zoner. Det ska observeras att en del av skillnaderna sannolikt 
kan förklaras med tid i Sverige: Ju längre tid man har varit förare i landet, desto större är 
risken att man har lagförts under den observerade perioden.  

När det gäller olycksinblandning hade den utlandsfödda populationen varit inblandade i 
fler olyckor än det svenskfödda urvalet. Könsfördelningen i olyckorna var ojämn. Sju 
av tio inblandade utlandsfödda personer var män. Även i det svenskfödda urvalet domi-
nerade männen, om än inte lika starkt.  
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6 Enkätstudie 
6.1 Teoretisk bakgrund 

Theory of Planned Behaviour 
Enkäten i denna studie utformades i enlighet med teorin ’Theory of Planned Behaviour’ 
(TPB). I denna teori förutsätter man att individen aktivt försöker förstå och tolka sin 
omgivning. Beslutet att agera eller inte anses vara produkten av ett noggrant över-
vägande av en handlings positiva och negativa konsekvenser. Attityder spelar en central 
roll i detta sammanhang men även normer och hur mycket kontroll man har över 
beteendet. Sambanden beskrivs i figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11  Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1985). 
 

Enligt TPB är attityden ett uttryck för individens värdering av vilka konsekvenser ett 
specifikt handlande skulle få. Förare är t.ex. vanligtvis medvetna om risker i trafiken 
men tror att olyckor är något som händer andra. Det innebär att regelöverträdelser i 
trafiken ofta värderas positivt (man kommer hem fortare, körningen blir behagligare 
etc.) snarare än negativt (man kan krocka med ett annat fordon, köra på en fotgängare 
etc.). Den subjektiva normen mäter en form av grupptryck och beskriver hur andra indi-
vider skulle reagera om beteendet utfördes. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka 
att den inte mäter hur andra faktiskt skulle reagera utan istället vad individen tror om 
deras reaktioner. Upplevd kontroll över beteendet är den subjektiva upplevelsen av den 
egna förmågan att bemästra situationen, inte den faktiska förmågan (Schifter och Ajzen, 
1985). Denna kontroll kan vara baserad på tidigare erfarenheter, egna eller andras. 
Dessa variabler, dvs. attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll, är definierade som 
tre oberoende funktioner, som var och en för sig i olika grad påverkar intentionen. Den 
streckade linjen mellan upplevd kontroll av beteendet och beteende i figur 11 visar att 
sambandet mellan dessa två variabler kan vara antingen direkt eller indirekt beroende på 
graden av kontroll. Ett exempel på ett direkt samband kan vara två körkortselever med 
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olika grad av självtillit: Den elev som tror på den egna förmågan att bemästra bilen 
kommer troligtvis att klara uppgiften medan den som tvivlar kommer att avbryta upp-
giften då problem uppstår. Studier har visat att den upplevda känslan av kontroll är en 
viktig faktor om graden av handlingsfrihet är låg och kan då ha en direkt effekt på 
handlingen. En individ kan ha flera olika föreställningar om en specifik handling men 
styrs av relativt få, dessa kallas ”framträdande föreställningar”. I teorin beskrivs tre 
olika föreställningar: föreställning om beteendet, föreställning om normen och 
föreställning om kontroll. 

Föreställning om beteendet beskriver vilka konsekvenser man tror att handlandet får. 
Detta är sedan kopplat till hur man värderar dessa konsekvenser. Föreställning om 
normen mäter vad individen anser att specifika personer i dess omgivning förväntar sig 
att han/hon skall göra (dvs. vilken norm som råder) tillsammans med individens egen 
vilja att foga sig efter detta. Föreställning om kontroll är kopplad till upplevda resurser. 
Ju mer information och ju färre hinder en individ anser sig ha, desto starkare är känslan 
av kontroll. Enligt TPB skall effekten av övriga variabler som inte ingår i modellen vara 
indirekt, dvs. påverka beteendet via attityd, subjektiv norm och upplevd känsla av 
kontroll.  

 
6.2 Syfte 
Syftet med detta kapitel är att undersöka utlandsföddas och svenskföddas självrapporte-
rade beteenden och attityder när det gäller att överträda hastighetsbegränsningen, att 
använda bilbälten och att köra med barn i bil. Målet är att försöka förklara eventuella 
skillnader mellan utlands- och svenskföddas beteenden utifrån skillnader i bland annat 
attityder, normer och värderingar. 

 
6.3 Metod 
Under perioden mars till juni 2007 genomförde enkätenheten vid Statistiska central-
byrån (SCB) en enkätundersökning på uppdrag av VTI (SCB, 2007B). De delar av 
enkäten som har relevans för föreliggande kapitel handlade främst om inställningen till 
trafiksäkerhet, vilket besvarades genom frågor uppbyggda kring olika scenarier. Den 
enkät som användes återfinns i bilaga 4. 

 
6.3.1 Urval 
Populationen utgjordes av svenskfödda och utlandsfödda personer i åldern 18–61 år per 
2003-12-31. Det innebar att personerna var i åldern 21–64 år när enkäten skickades ut år 
2007. Urvalet av utlandsfödda begränsades till dem med invandringsdatum 1986-01-01 
eller senare. Populationen stratifierades på 18 delgrupper från två register som VTI 
tidigare köpt från SCB gällande 2003-12-31. VTI och SCB beslöt efter diskussion att 
urvalsstorleken skulle vara 7 560 (6 720 utlandsfödda och 840 svenskfödda) individer. 
Från urvalsramen drogs ett stratifierat urval2 om 7 560 personer med hjälp av ett av 
SCB egenutvecklat urvalsprogram. Detta medförde att varje stratum omfattade 
420 personer (5,6 % av urvalet). Efter justeringar för övertäckning i urvalsramen 
återstod 7 515 personer i nettourvalet. 

                                                 
2 Ett stratifierat urval innebär att alla objekt inom respektive stratum har lika stor sannolikhet att komma 
med i urvalet. 
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Totalt svarade 3 618 personer på enkäten (48,7 % av bruttourvalet) varav 1 642 män och 
1 962 kvinnor samt 14 personer som inte angav kön. Svarsfrekvensen bland utlands-
födda var 46 procent och bland svenskfödda 64 procent. SCB ansvarade för urvalsdrag-
ning, enkätutskick, registrering via skanning och framtagande av en datafil. Svarsfrek-
vensen för män och kvinnor inom respektive zon visas i tabell 16.  

 
Tabell 16  Antalet män och kvinnor fördelat på zon samt svarsfrekvens. 

 Kön Andel % Andel svar % 
Zon Man Kvinna Per zon Per zon 

Sverige 245 292 14,9 64,3 
1 204 259 12,8 55,4 
2 144 161 8,5 37,1 
3 212 228 12,2 52,6 
4 217 250 13,0 55,9 
5 164 200 10,0 43,6 
6 155 167 8,9 38,6 
7 138 169 8,5 36,8 
8 163 236 11,1 47,8 

Total 1 642 (45,6 %) 1 962 (54,4 %)   

 

Enligt stratifieringen var urvalet fördelat lika mellan zonerna, där varje zon omfattade 
11,1 procent av urvalet. Tabellen visar emellertid att svenskfödda var överrepresentera-
de i svarsgruppen medan till exempel de som var födda i Sydeuropa, Mellanöstern och 
Afrika var underrepresenterade. Urvalet var också fördelat lika för män och kvinnor 
men av tabellen framgår att bland de svarande var kvinnorna representerade i högre 
utsträckning än männen.  

Som tidigare nämnts kunde man före 1 juli 1991 få sitt utländska körkort utbytt mot ett 
svenskt om man var folkbokförd i Sverige. Därefter skärptes reglerna, vilket innebar att 
detta bara gällde om körkortet utfärdats i ett EES-land. För dem som kom från ett land 
utanför EES krävdes att man genomgick ett körkortsprov. Tabell 17 visar hur stor andel 
av personerna inom de olika zonerna som har ett körkort för personbil utfärdat i 
Sverige. 
 

Tabell 17  Körkort för personbil utfärdat i Sverige. 

Zon Ja 
(%) 

Nej 
(%) 

1 Västvärlden 38,5 61,5 
2 Sydeuropa 70,5 29,5 
3 Östeuropa exkl. Sovjet 81,5 18,5 
4 Forna Sovjetunionen 82,9 17,1 
5 Asien 89,5 10,5 
6 Mellanöstern 76,9 23,1 
7 Afrika 83,5 16,5 
8 Latinamerika 78,2 21,8 
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Tabellen visar att relativt få i zon 1 fått sitt körkort utfärdat i Sverige vilket med stor 
sannolikhet beror på att de flesta länder som ingår i zon 1 också ingår i EES.   

 
6.3.2 Bortfall och bortfallsundersökning 
SCB (2007B) har undersökt bortfallet som består dels av objektbortfall (dvs. att fråge-
blanketten inte alls är besvarad) dels av partiellt bortfall (dvs. att vissa frågor i enkäten 
inte är besvarade).  

Eftersom enkäten besvarades av 3 618 personer blev objektbortfallets storlek totalt 
3 942 personer eller 52,1 procent. Bortfallet bestod av 3 475 personer man inte hörde 
något från samt 422 postreturer på grund av hemliga, skyddade eller saknade adresser 
eller att medverkan var förhindrad eller avböjdes. En telefonuppföljning genomfördes 
av SCB:s intervjuarenhet för att undersöka varför vissa inte svarat på postenkäten samt 
för att få svar på en del av de centrala frågorna i enkäten. Telefonintervjuerna startade 
3 september och avslutades den 17 september 2007. Vid intervjuerna söktes kontakt 
med 350 personer av dem som inte hade svarat på enkäten. Detta motsvarade var tionde 
person i respektive stratum. Av dessa ställde 184 personer (52,7 %) upp på telefon-
intervju. Resterande 166 personer föll bort, främst på grund av att de inte gick att nå via 
telefon. Ett trettiotal avböjde medverkan och 14 var förhindrade att medverka. De 
vanligaste skälen som uppgavs för att man inte hade svarat på enkäten var att man inte 
hade tid, ork eller lust, att den blev liggande eller att man glömde bort den. Ett fåtal 
uppgav skäl som var kopplade till utformningen av enkäten. Två personer uppgav att 
enkäten var för lång. En person tyckte inte om frågorna, en person uppgav att enkäten 
var för svår och en person uppgav språksvårigheter som skäl. 

För de personer som svarade på telefonintervjun var det genomsnittliga födelseåret 
1968. Könsfördelningen var relativt jämn (48 respektive 52 %).  

Av dem som besvarade telefonintervjun svarade 63 procent att de körde bil varje dag 
och ytterligare 18 procent att de körde bil en eller flera gånger i veckan medan 5 procent 
uppgav att de aldrig körde bil. Drygt åtta av tio uppgav att de alltid använde bilbälte, i 
tätort så väl som utanför. När det gäller att hålla hastighetsbegränsningar i tätort uppgav 
drygt hälften att de gjorde det, medan endast en tredjedel svarade att de alltid håller 
hastighetsbegränsningarna utanför tätort. Av de svarande var det 46 som inte hade fått 
information eller utbildning om trafiksäkerhet i Sverige. 

 
6.3.3 Genomförande 
Studien genomfördes som en postenkät (se bilaga 4) med två påminnelser (tack- och 
påminnelsekort samt ny enkät). För att ytterligare höja svarsfrekvensen bifogades en 
TIA-lott med första enkätutskicket.  

 

Enkätfrågor 

Enkätundersökningen var utformad i enlighet med en utökad version av teorin Theory 
of Planned Behaviour där förutom attityd, subjektiv norm (vad man borde göra) och 
upplevd känsla av kontroll även deskriptiv norm (vad som upplevs som normalt) och 
vana ingick. Förutom dessa variabler ingick även frågor om respondentens bakgrund. 
Enkäten behandlade bland annat respondenternas inställning till hastigheter, bilbälte i 
tätort respektive utanför tätort och barn i bil. Olika scenarier presenterades i text och 
med en tecknad bild. Scenarierna var kopplade till en viss typ av resa, antingen i tät-
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bebyggt område eller utanför tätort. Scenarierna presenterades i texten enligt följande 
fyra exempel:  

 

Scenarie 1: 

Att bryta mot hastighetsgränsen 
Tänk dig att du kör bil i tätort där 
hastighetsgränsen är 50 kilometer per 
timme. Det är mitt på dagen och torrt på 
vägen. Du kör i hastigheten 65 kilo-
meter per timme.  

 
 

 

Scenarie 2: 

Att köra utan att använda bilbälte 
Tänk dig att du kör bil i tätort där 
hastighetsgränsen är 50 kilomete per 
timme. Det är mitt på dagen, torrt på 
vägen och du kör i högst 50. Du har inte 
bilbälte på dig när du kör bilen.  
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Scenarie 3: 

Att köra med barn i bil 
Tänk dig att du kör på en landsväg där 
hastighetsgränsen är 70 kilometer per 
timme. Det är mitt på dagen, torrt på 
vägen och du kör i högst 70. Bredvid 
dig i framsätet sitter en vuxen som har 
ett barn i knäet.  

 
 

 

 

Scenarie 4: 

Att köra med barn i bil 
Tänk dig att du kör på en landsväg där 
hastighetsgränsen är 70 kilometer per 
timme. Det är mitt på dagen, torrt på 
vägen och du kör i högst 70. I baksätet 
sitter ett barn utan att sitta i 
bilbarnstol eller vara bältat.  
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Efter varje scenarie följde ett antal påståenden kopplade till respektive scenarie. Efter 
varje scenariebeskrivning svarade respondenterna på hur ofta under de senaste 
3 månaderna de hade kört på det sättet som bilden visar (dvs. tidigare beteende). 
Därefter svarade respondenterna på en fråga om hur mycket de tror de kommer att köra 
som bilden visar de närmaste 3 månader (intention; sjugradig). Därnäst frågades respon-
denterna om hur ofta de tror olika andra personer t.ex. familjen, vänner och andra 
bilförare kör som bilden visar. Medelvärde på svaren användes i analysen för att mäta 
deskriptiv norm. 

Därefter följde några frågor om vad respondenterna trodde skulle hända om de körde 
som bilden visade (föreställning om beteendet) och hur viktiga och bra dessa trodda 
konsekvenser var (värdering av beteendet). Genom att ta medelvärde på dessa två 
variabler och multiplicera ihop medelvärden får man ett mått på en respondents in-
ställning till beteendet som beskrivs i scenariet, s.k. attityd. 

Sedan frågades respondenterna om vad de trodde andra personer t.ex. familjen, vänner, 
andra bilförare skulle tycka om de körde som bilden visar (föreställning om normen). 
Efter hastighetsscenariet ställdes även en fråga om hur viktigt det var för respondenten 
att göra som familjen, eller vänner, eller andra bilförare tyckte (viljan till anpassning). 
Genom att ta medelvärde på dessa två variabler och multiplicera ihop medelvärden får 
man ett mått på en respondents subjektiva norm. Som diskuterats är det också möjligt att 
mäta subjektiv norm utan att behöva multiplicera ihop föreställning om normen och 
viljan till anpassning (dvs. ibland är det bättre att enbart använda föreställning om 
normen).  

Till slut frågades respondenterna om hur det skulle kännas att köra som på bilden i olika 
situationer; exempelvis när man har bråttom (föreställning om kontroll) och hur vanligt 
det var att köra som på bilden i olika situationer (upplevda resurser). Genom att ta 
medelvärde på dessa två variabler och multiplicera ihop medelvärden får man ett mått 
på en respondents upplevda kontroll av beteendet. Ovanstående påståenden mättes med 
hjälp utav en sjugradig skala som angav två olika motsatser (alltid – aldrig; mycket 
viktigt – inte alls viktigt osv)3.  

 
6.3.4 Analysmetod 
Frekvensanalyser, variansanalyser (ANOVA) och regressionsanalyser har genomförts 
med hjälp av statistiskprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

För att testa teorin Theory of Planned Behaviour (TPB) kombinerades de olika variab-
lerna för att bilda globala mått på attityder, subjektiv norm, upplevd känsla av kontroll 
och deskriptiv norm. Enligt teorin skall föreställningen om beteendet multipliceras med 
värderingen av densamma för att bilda ett globalt mått. I denna studie kombinerades 
föreställningen om beteendet med värdering av effekt i alla analyser utom den som 
mätte inställningen till att ett barn sitter obältat i baksätet. I det sistnämnda scenariet 
summerades föreställningarna och delades sedan med antalet. Anledningen till detta 
vara mera praktiskt än teoretisk eftersom det var viktigt att begränsa antalet frågor i 
enkäten.  

Kombinationen föreställning om normen och viljan till anpassning testades enbart i ett 
scenarie, nämligen hastighetsscenariet. Detta är inte kontroversiellt eftersom man i flera 

                                                 
3 Exakt formulering anges efter varje tabell då resultaten presenteras. 
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studier visat att denna kombination reducerar förklaringsvärdet (Beck & Ajzen, 1991; 
Doll & Orth, 1993). Syftet i denna studie var att i ett scenarie testa om så var fallet. Då 
summeringen av påståendena genomförts testades denna utökade modell med hjälp av 
en regressionsanalys för att säkerställa hur stor andel av intentionen som TPB för-
klarade. 

 
6.4 Resultat 
Resultatet presenteras i två delar. Den första delen presenterar resultaten från de indi-
viduella frågor som behandlar deltagarnas syn på hastighetsbrott i tätort, användningen 
av bilbälte i tätort och barn i bil. Den andra delen presenterar hur väl teorin förklarar 
deltagarnas intention att bryta mot hastighetsreglerna och att inte använda bilbälte. 

 
6.4.1 Del 1 Deltagarnas syn på hastighetsbrott, bilbälte och barn i bil 
I del 1 jämfördes svaren från deltagarna från de olika zonerna med varandra. Eftersom 
vi endast är intresserade av faktorer som påverkar deras intention utfördes analyserna i 
två steg. Som steg 1 analyserades sambandet mellan de olika frågorna och intention 
med hjälp utav en rad olika korrelationsanalyser (Pearsons r). Därefter utfördes en 
Anovatest för att undersöka eventuella skillnader mellan zonerna. Endast de frågor som 
hade ett signifikant samband med intention till en nivå av p <=.01 ingick i dessa ana-
lyser. I detta avsnitt presenteras resultaten för de olika scenarierna var för sig.  

 

Hastighetsbrott i tätort 
Scenariet hastighetsbrott i tätort beskrev en situation där föraren körde i 65 km/h på en 
väg där den tillåtna hastigheten var 50 km/tim. Figur 12 visar hur ofta de hade för avsikt 
att köra på detta sätt. Observera skalan (1= alltid, 7= aldrig).  

 
Figur 12  Intentionen att begå hastighetsbrott: Zonernas medelvärden. 
1=alltid, 7=aldrig 

 

Figuren visar ett högt medelvärde, vilket innebär att hela gruppen rent allmänt tog av-
stånd ifrån påståendet att de skulle köra i 65 km/h i tätort. Trots det var skillnaden 
mellan grupperna signifikant (p <=.001) där främst två grupper utmärkte sig, nämligen 
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respondenterna från zon 0 och 1 där risken var större att de skulle bryta mot hastighets-
bestämmelserna.  

I tabell 18 visas vanan att köra bil i 65 km/h. Observera skalan (1=alltid, 7=aldrig). 

 
Tabell 18  Vana, egna och andras: Hur ofta de själva och andra har kört bil i 65 km/h: 
Zonernas medelvärden. 

Hur ofta har du under de senaste tre månaderna kört som bilden visar? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5,23 4,97 5,30 5,66 5,58 5,70 5,32 5,42 5,34 

Hur ofta tror du att din familj kör som på bilden? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5,04 4,78 5,36 5,55 5,54 5,52 5,22 5,26 5,31 

Hur ofta tror du att dina närmaste vänner kör som på bilden? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4,35 4,09 4,50 4,63 4,79 4,90 4,58 4,70 4,36 

Hur ofta tror du att andra bilförare kör som på bilden? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

3,45 3,35 3,47 3,54 3,85 3,76 3,57 3,71 3,33 

Skala: 1=alltid, 7=aldrig; Gult=oftare än personer i de andra zonerna; grönt=mera sällan jämfört med de 
andra zonerna. 

 

Ett lågt medelvärde betyder att man instämmer med frågan och resultaten i tabell 18 
visar att man rent allmänt upplever att andra bilförare bryter mot hastighetsbestäm-
melser i tätort mera än andra följt av deras vänner. Tabell 18 visar även att hastighets-
överträdelsen var vanligast bland personer födda i zon 1. Detsamma gällde frågorna om 
vad andra i deras omgivning gör där respondenter från zon 1 ansåg att det var mera 
förekommande jämfört med de andra. Då det handlade om andra bilförare var det fort-
farande respondenter från zon 1 som utmärker sig men även de som var födda i zon 8. 
Gruppen som ansåg att hastighetsöverträdelser inte var speciellt vanligt var de från 
zon 5 följt av zon 4 och 3.  

I tabell 19 visas i vilken utsträckning respondenterna hade positiva attityder till att köra 
bil på det beskrivna sättet. Observera skalan (1=ja absolut, 7=nej absolut inte). 

 
Tabell 19  Positiva attityder till att köra bil: Zonernas medelvärden. 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att du anpassar din körning bättre till övrig trafik? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4,70 4,41 4,88 5,04 4,89 5,02 4,78 5,17 4,73 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att du vinner mycket tid? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5,62 5,35 5,41 5,84 5,44 5,45 5,33 5,56 5,46 

Skala:1=ja absolut, 7=nej absolut inte; Gult=positivare attityder jämfört med personer i de andra zonerna; 
grönt=mera negativ jämfört med de andra zonerna. 
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Tabellen visar att personer födda i zon 1 i högre grad än de andra ansåg att en hastig-
hetsöverträdelse i tätort var bättre anpassad till övrig trafik. Fyra olika grupper ansåg i 
högre grad än de andra att man vann mycket tid om man körde i 65 km/h jämfört med 
50 km/h (zon 1, 2, 4, och 6).  

I tabell 20 visas i vilken utsträckning respondenterna hade negativa attityder till att köra 
bil på det beskrivna sättet. Observera skalan (1=ja absolut, 7=nej absolut inte). 

 
Tabell 20  Negativa attityder till att köra bil enligt scenariet: Zonernas medelvärden. 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att du ökar risken för att få böter? p <=.01 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1,85 1,89 1,85 1,63 1,84 2,06 2,04 2,01 1,83 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att du ökar risken för en trafikolycka? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2,60 2,73 2,54 2,31 2,68 2,21 2,46 2,29 2,28 

Skala:1=ja absolut, 7=nej absolut inte; Gult=mindre negativ jämfört med personer i de andra zonerna; 
grönt=mera negativ jämfört med de andra zonerna. 

 

Tabellen visar att de flesta instämde med de frågor som berörde en negativ konsekvens 
av beteendet men trots det fanns vissa signifikanta skillnader. Personer från zon 5, 6 och 
7 instämde inte lika fullt med frågan om böter och de från zon 1 ansåg inte i lika hög 
grad som de andra att beteendet ökade risken för en trafikolycka.  

I tabell 21 redovisas respondenternas svar avseende hur viktiga olika frågor är för dem. 
Observera skalan (1=mycket viktigt, 7=inte alls viktigt). 

 
Tabell 21  Hur viktiga de olika värderingarna är: Zonernas medelvärden. 

Hur viktigt är det för dig när du väljer hur du kör att anpassa din körning till övrig trafik? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2,59 2,54 2,28 2,18 2,45 2,22 2,14 2,09 2,50 

Hur viktigt är det för dig när du väljer hur du kör undvika böter? p <=.01 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2,04 2,03 1,75 1,75 1,83 1,87 1,77 1,73 1,90 

Hur viktigt är det för dig när du väljer hur du kör att köra trafiksäkert? p <=.01 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1,39 1,52 1,34 1,29 1,42 1,35 1,34 1,28 1,38 

Hur viktigt är det för dig när du väljer hur du kör att vinna tid? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4,59 4,59 4,63 5,03 4,21 4,83 4,54 4,76 4,47 

Skala:1=mycket viktigt, 7=inte alls viktigt; Gult=upplever att frågorna är viktigare jämfört med personer i 
de andra zonerna; grönt=upplever att frågorna är mindre viktiga jämfört med de andra zonerna. 
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Resultaten visar att för personer födda i zon 7 var frågorna viktigare än för de andra. 
Det handlade främst om att köra trafiksäkert, att undvika böter och att anpassa sig till 
övrig trafik. Det enda undantaget var frågan om vikten av att vinna tid, då respondenter-
na från zon 4 ansåg att detta var viktigare jämfört med de andra. 

Tabell 22 visar den upplevda normen gällande hastighetsöverträdelser. Observera skalan 
(1=mycket bra, 7=mycket dåligt). 

 
Tabell 22  Den upplevda normen gällande hastighetsförseelser i tätort: Zonernas 
medelvärden. 

 Vad tror du din familj skulle tycka om att du kör som bilden visar? p <=.001   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5,34 5,07 5,63 5,78 5,61 5,79 5,68 5,64 5,79 

Vad tror du dina närmaste vänner skull tycka om att du kör som bilden visar? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4,60 4,60 5,01 5,12 4,94 5,31 5,14 5,27 5,12 

Vad tror du andra bilförare skulle tycka om att du kör som bilden visar? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4,66 4,42 5,03 5,02 4,91 5,36 5,27 5,29 5,03 

Skala:1=mycket bra, 7=mycket dåligt; Gult=mera acceptabelt jämfört med de andra zonerna; 
grönt=mindre acceptabelt jämfört med de andra zonerna. 

 

Tabell 22 visar att personer födda i zon 1 upplevde en högre acceptans från andra i deras 
omgivning om de körde enligt scenariet dvs. körde i 65 km/h istället för 50 km/h. De 
från zon 5 men även 3 och 8 upplevde en lägre acceptans från andra. 

I tabell 23 redovisas respondenternas upplevelse av kontroll över att bryta mot 50-be-
gränsningen i tätort. Observera skalan (1=mycket lätt, 7=mycket svårt). 

 
Tabell 23  Den upplevda kontrollen över att bryta mot hastighetsbestämmelser i tätort: 
Zonernas medelvärden. 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om du har bråttom? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

3,58 3,39 3,91 4,29 3,92 4,04 4,04 4,22 4,09 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om det är lite trafik? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

3,39 3,29 3,79 4,00 3,67 3,88 4,06 4,01 3,74 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om du inte vet vilken hastighetsgräns som gäller? p 
<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

3,46 3,12 3,83 4,29 3,95 4,06 4,28 4,08 3,87 

Skala:1=mycket lätt, 7=mycket svårt; Gult=större risk att de bryter mot bestämmelsen jämfört med de 
andra zonerna; grönt=mindre risk att de bryter mot bestämmelsen jämfört med de andra zonerna. 
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Resultaten visar att personer födda i zon 1 i högre grad än de andra ansåg att det var 
lättare att bryta mot hastighetsbestämmelserna. De som ansåg att det var svårast var 
främst personer födda i zon 3 och 7 men även de från zon 6, 5 och 4. Det sistnämnda 
gällde speciellt om de inte visste vilken hastighetsgräns som gällde. 

 

Användning av bilbälte i tätort 
Scenariet bilbälte i tätort beskrev en situation där de körde bil utan att använda bilbälte 
på en sträcka där hastighetsgränsen var 50 km/tim. Figur 13 visar om de hade för avsikt 
att köra bil utan att använda bilbälte. Observera skalan (1=alltid, 7=aldrig). 
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Figur 13  Intentionen att inte använda bilbälte: Zonernas medelvärden. 
1=alltid, 7=aldrig 

 

Figuren visar att hela gruppen rent allmänt tog avstånd ifrån påståendet att man skulle 
köra utan bilbälte i tätort. Trots det var skillnaden mellan grupperna signifikant 
(p <=.001) där främst två grupper utmärkte sig, nämligen respondenterna från zon 2 
(Sydeuropa) och 6 (Mellanöstern) där risken var större att de inte skulle använda 
bilbältet.  

I tabell 24 visas vanan att använda bilbälte. Observera skalan (1=alltid, 7=aldrig). 
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Tabell 24  Vana, egna och andras: Zonernas medelvärden. 

Hur ofta har du under de senaste tre månaderna kört som bilden visar? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,71 6,66 6,41 6,65 6,71 6,70 6,26 6,43 6,66 

Hur ofta tror du att din familj personer kör som på bilden? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,68 6,49 6,33 6,46 6,56 6,52 6,20 6,23 6,54 

Hur ofta tror du att dina närmaste vänner kör som på bilden? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,16 6,00 5,71 5,82 6,04 6,14 5,80 5,88 5,98 

 Hur ofta tror du att andra bilförare kör som på bilden? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4,69 4,74 4,71 4,65 5,05 5,04 4,84 4,68 4,76 

Skala: 1=alltid, 7=aldrig; Gult=oftare än personer i de andra zonerna; grönt=mera sällan jämfört med de 
andra zonerna. 

 

Tabell 24 visar att personer födda i zon 6 i mindre grad än de andra använde bilbältet. 
När det handlade om vad deras närmaste och andra bilförare gjorde var det inte alltid 
samma zon som utmärkte sig. När frågan handlade om deras familj var det fortfarande 
respondenterna från zon 6 som i högre grad än de andra ansåg att de skulle bete sig på 
detta sätt men när det handlade om närmaste vänner var det respondenterna från zon 2 
som utmärkte sig. Synen på andra bilförare var relativt samstämmig och här var fyra 
olika zoner väldigt lika (zon 0, 2, 3 och 7) samtidigt som de på ett signifikant sätt avvek 
från personer födda i zon 4 och 5. 

Tabell 25 visar om respondenternas tycker det känns tryggt och komfortabelt att köra bil 
utan att använda bilbälte. Observera skalan (1=ja absolut, 7=nej absolut inte). 

 
Tabell 25  Positiva attityder till att köra bil utan bilbälte: Zonernas medelvärden. 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att det är bekvämt och komfortabelt? p <=.01 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,07 5,87 5,74 5,68 5,71 5,64 5,81 6,04 5,88 

 Om du kör som bilden visar, tycker du då att det känns tryggt? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,52 6,44 6,16 6,13 6,22 6,22 6,04 6,20 6,27 

Skala:1=ja absolut, 7=nej absolut inte; Gult=positivare attityder jämfört med personer i de andra zonerna; 
grönt=mera negativ jämfört med de andra zonerna. 

 

Tabell 25 visar att personer som var födda i zon 3 och 5 ansåg i högre grad än de andra 
att det var bekvämt och komfortabelt att köra utan bälte. Personer födda i zon 6 ansåg 
även att de skulle känna sig trygga. Den grupp som instämde minst med dessa frågor 
var personer födda i zon 0. 
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I tabell 26 redovisas om respondenterna anser att det är riskfyllt att köra utan bilbälte. 
Observera skalan (1=ja absolut, 7=nej absolut inte). 

 
Tabell 26  Negativa attityder till att köra bil utan bilbälte: Zonernas medelvärden. 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att risken att få böter ökar? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2,49 2,47 1,97 1,69 2,25 1,89 2,12 1,95 1,96 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att risken ökar att du skadas om det sker en trafikolycka? p 
<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1,39 1,42 1,57 1,51 1,55 1,53 1,93 1,80 1,49 

Skala:1=ja absolut, 7=nej absolut inte; Gult=mindre negativ jämfört med personer i de andra zonerna; 
grönt=mera negativ jämfört med de andra zonerna. 

 

Resultaten visar att personer födda i zon 0 och 1 i mindre grad än de andra trodde att de 
skulle bli bötfällda om de inte använde bilbälte. Personer födda i zon 6 trodde inte i lika 
stor utsträckning som andra att risken för att skadas om det sker en trafikolycka var 
speciellt stor. 

Tabell 27 visar den upplevda normen gällande andras acceptans av att respondenten inte 
använder bilbälte. Observera skalan (1=mycket bra, 7=mycket dåligt). 

 
Tabell 27  Den upplevda normen gällande att inte använda bilbälte: Zonernas 
medelvärden. 

Vad tror du din familj skulle tycka om att du kör som bilden visar? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,63 6,42 6,28 6,39 6,43 6,44 6,04 6,25 6,54 

Vad tror du dina närmaste vänner skulle tycka om att du kör som bilden visar? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,23 6,02 5,78 5,86 5,85 6,13 5,81 6,00 6,08 

Vad tror du andra bilförare skulle tycka om att du kör som bilden visar? p <=.01 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5,56 5,42 5,52 5,49 5,33 5,79 5,47 5,63 5,62 

Skala:1=mycket bra, 7=mycket dåligt; Gult=mera acceptabelt jämfört med de andra zonerna; 
grönt=mindre acceptabelt jämfört med de andra zonerna. 

 

Resultaten visar att personer födda i zon 0 upplevde en lägre acceptans från andra om de 
körde bil utan bälte. Personer födda i zon 6 ansåg i högre grad än de andra att deras 
familj skulle acceptera beteendet medan personer födda i zon 2 i högre grad än övriga 
trodde att deras närmaste vänner skulle acceptera det. På frågan om andra bilförare var 
det respondenterna från zon 1 och 4 som upplevde att acceptansen var högre jämfört 
med de andra.  
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Tabell 28 visar hur respondenten skulle känna avseende kontrollen över att köra bil utan 
bälte. Observera skalan (1=mycket lätt, 7=mycket svårt). 

 
Tabell 28  Den upplevda kontrollen över att köra bil utan bälte: Zonernas medelvärden. 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om du har bråttom? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,23 6,22 5,46 5,86 6,05 5,67 5,59 5,76 6,09 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om du ska köra bil kortare än 5 kilometer? p <=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,19 6,04 5,18 5,65 5,54 5,38 5,31 5,52 5,87 

Skala:1=mycket lätt, 7=mycket svårt; Gult=stor risk att de kör utan bälte jämfört med de andra zonerna; 
grönt=mindre risk att de kör utan bälte jämfört med de andra zonerna. 

 

Tabellen visar att personer födda i zon 2 och 6 ansåg att risken var större jämfört med 
de andra att de skulle köra utan bälte om de hade bråttom. För personer födda i zon 2 
påverkades man mer av sträckan än de andra eftersom man ansåg att det var relativt lätt 
hänt att strunta i bältet om sträckan var kortare än fem kilometer.  
 

Barn i bil 
Barn i bil behandlades med hjälp utav två olika scenarier; barn i knäet på en passagerare 
i framsätet och obältade barn i baksätet. 
 

Barn i knäet i framsätet 
Det första scenariet som speglade barn i bil bad dem att föreställa sig själva köra på en 
väg där hastighetsgränsen var 70 km/h. Bredvid dem i framsätet sitter en vuxen som har 
ett barn i knäet. Figur 14 visar hur ofta de hade för avsikt att låta ett barn sitta i knäet på 
en passagerare i framsätet. Observera skalan (1=alltid, 7=aldrig). 
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Figur 14. Intentionen att låta ett obältat barn sitta i knäet på en passagerare vuxen i 
framsätet: Zonernas medelvärden. 1=alltid; 7=aldrig 
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Figuren visar att väldigt få svarade att de hade för avsikt att köra bil med ett barn som 
sitter i knäet på en passagerare i framsätet. Trots det fanns det vissa signifikanta 
skillnader mellan grupper. Personer födda i zon 6 var mera benägna än de andra att 
tillåta detta. Tabell 29 visar vad respondenten tror om hur ofta detta sker. Observera 
skalan (1=ja absolut, 7=nej absolut inte). 

 
Tabell 29  Vana, egna och andras: Zonernas medelvärden. 

Hur ofta har du under de senaste tre månaderna kört som bilden visar?  p<=.001 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,93 6,90 6,83 6,95 6,90 6,88 6,67 6,85 6,91 

Hur ofta tror du att din familj kör som på bilden? P<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,94 6,93 6,78 6,92 6,85 6,82 6,50 6,66 6,88 

Hur ofta tror du att dina närmaste vänner kör som på bilden? P<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,86 6,63 6,56 6,64 6,68 6,56 6,34 6,55 6,70 

Hur ofta tror du andra bilförare kör som på bilden? 1=alltid p<=.001 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5,46 5,27 5,76 5,62 5,73 5,94 5,58 5,67 5,45 

Skala: 1=alltid, 7=aldrig; Gult=oftare än personer i de andra zonerna; grönt=mera sällan jämfört med de 
andra zonerna. 

 

Tabellen visar att i likhet med intention utmärkte sig även här personer födda i zon 6. 
För dem var det vanligare att bete sig på detta sätt och de ansåg också i högre grad än de 
andra att både deras familj och vänner skulle göra detsamma. Då det handlade om andra 
bilförare visade resultaten på en annan bild, eftersom det var personer i zon 1 som i 
högre grad än andra upplevde att andra bilförare tillät barn i knäet på framsätespassa-
gerare.  

Tabell 30 redovisar om respondenterna tycker att det är komfortabelt och tryggt för 
barnet. Observera skalan (1=ja absolut, 7=nej absolut inte). 

 
Tabell 30  Positiva attityder till att köra bil då ett obältat barn sitter i knäet på en 
passagerare i framsätet: Zonernas medelvärden. 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att det är bekvämt och komfortabelt för barnet? 1=ja mycket 
p<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,04 5,56 6,38 6,55 6,04 6,37 6,28 6,54 6,44 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att det är tryggt för barnet? p<=.01 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,87 6,93 6,65 6,84 6,61 6,65 6,58 6,73 6,90 

Skala:1=ja absolut, 7=nej absolut inte; Gult=positivare attityder jämfört med personer i de andra zonerna; 
grönt=mera negativ jämfört med de andra zonerna. 
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De positiva attityder som presenteras i tabell 30 handlade om respondenternas syn på 
hur barnet skulle uppleva att sitta i knäet på en passagerare och om det var tryggt för 
barnet. På den första frågan instämde personer födda i zon 1 starkast medan det på den 
andra frågan var personer födda i zon 6. 

I enkäten ingick endast en negativ attityd, som handlade om respondenternas syn på 
risken för att ett obältat barn skulle skadas om det sker en trafikolycka. I tabell 31 visas 
om respondenterna tycker att risken ökar att barnet skadas. Observera skalan (1=ja 
absolut, 7=nej absolut inte). 

 
Tabell 31  Negativ attityd till att köra bil då ett obältat barn sitter i knäet på en 
passagerare i framsätet: Zonernas medelvärden. 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att risken ökar att barnet skadas om det sker en trafikolycka? 
P<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1,26 1,40 1,46 1,55 1,49 1,53 1,71 1,96 1,52 

Skala:1=ja absolut, 7=nej absolut inte; Gult=mindre negativ jämfört med personer i de andra zonerna; 
grönt=mera negativ jämfört med de andra zonerna. 

 

Tabellen visar att den grupp som inte upplevde en lika stor risk som de andra var perso-
ner födda i zon 7. 

Svaren på frågorna om acceptans och vad deras närmaste skulle tycka om de tillät att ett 
barn satt obältat i framsätet redovisas i tabell 32. Observera skalan (1=mycket bra, 
7=mycket dåligt). 

 
Tabell 32  Den upplevda normen gällande obältat barn i bil: Zonernas medelvärden. 

Vad tror du att din familj skulle tycka om att du kör som bilden? 1=mycket bra p<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,96 6,91 6,66 6,89 6,71 6,52 6,31 6,69 6,84 

Vad tror du att dina närmaste vänner skulle tycka om att du kör som bilden? 1=mycket bra p<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,87 6,81 6,60 6,78 6,65 6,48 6,37 6,60 6,69 

Skala:1=mycket bra, 7=mycket dåligt; Gult=mera acceptabelt jämfört med de andra zonerna; 
grönt=mindre acceptabelt jämfört med de andra zonerna. 

 

Av tabellen framgår att det återigen var respondenterna från zon 6 som utmärkte sig. De 
ansåg i högre grad än de andra att detta beteende skulle vara acceptabelt. 

Tabell 33 visar respondenternas upplevelse av kontroll och hur det skulle kännas att 
köra som på bilden under olika förutsättningar. Observera skalan (1=mycket lätt, 
7=mycket svårt). 
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Tabell 33  Den upplevda kontrollen över att låta ett obältat barn sitta i knäet på en 
passagerare i framsätet: Zonernas medelvärden. 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om du har bråttom? 1=mycket lätt p<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,86 6,75 6,49 6,70 6,62 6,13 6,31 6,42 6,68 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om du ska åka kortare än 5 kilometer? p<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,81 6,56 6,36 6,59 6,27 5,85 6,17 6,21 6,54 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om det är flera personer i bilen än det finns bälten 
till? p<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,50 6,28 6,22 6,46 6,18 5,79 5,97 6,17 6,37 

Skala:1=mycket lätt, 7=mycket svårt; Gult=stor risk att de kör utan bälte jämfört med de andra zonerna; 
grönt=mindre risk att de kör utan bälte jämfört med de andra zonerna. 

 

Tabellen visar att för personer födda i zon 6 var det lättare jämfört med de andra att 
tillåta detta förfaringssätt om de hade bråttom och om de skulle åka en kort sträcka. 
Däremot var det lättast för personer födda i zon 5 att tillåta att ett barn sitter i knäet på 
en vuxen om bilens bälten inte räckte till alla. 

I tabell 34 redovisas hur vanligt det är att det finns fler personer än bälten i bilen. 
Observera skalan (1=mycket vanligt, 7=mycket ovanligt). 

 
Tabell 34  Hur vanligt det är att det finns fler personer i bilen än bälten: Zonernas 
medelvärden. 

Hur vanligt är det att det är fler personer i bilen än det finns bälten till? 1=mycket vanligt p<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,84 6,73 6,18 6,60 6,53 6,04 6,15 6,23 6,58 

Skala:1=mycket vanligt, 7=inte alls vanligt; Gult=mera vanligt; grönt= mindre vanligt. 

 

Till skillnad från de övriga scenarierna hade den variabel som mäter hur vanligt något är 
ett samband med intention. I detta fall handlade det om hur vanligt det var att man körde 
en bil där det fanns fler personer än bälten Detta innebar att de som svarade att det var 
vanligt också kunde tänka sig att i framtiden bete sig på detta sätt. Bland respondenterna 
var det främst personer från zon 5 som oftare än andra hade detta problem. 

 

Obältat barn i baksätet 
Det andra scenariet som speglade barn i bil bad dem att föreställa sig själva köra på en 
väg där hastighetsgränsen var 70 km/h. Denna gång sitter inte barnet bredvid dem utan i 
baksätet, utan att vare sig sitta i bilbarnstol eller vara bältad. Figur 15 visar om hur ofta 
de hade för avsikt att låta ett barn sitta obältad i baksätet. Observera skalan (1=alltid, 
7=aldrig). 
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Figur 15  Intentionen att låta ett barn sitta obältat i baksätet: Zonernas medelvärden. 
1=alltid; 7=aldrig 
 

Figur 15 visar att respondenterna tog avstånd ifrån påståendet att de skulle köra en bil 
där ett barn sitter i baksätet utan bälte. Trots det var skillnaden mellan de olika 
grupperna signifikanta (p<=.001). Den grupp som i högre grad än de andra svarade att 
de skulle göra så var personer födda i zon 6. 

Tabell 35 visar vad respondenterna tror om hur ofta de själva och andra kör enligt 
bilden. Observera skalan (1=alltid, 7=aldrig). 

 
Tabell 35  Vana, egna och andras: Zonernas medelvärden. 

Hur ofta har du under de senaste tre månaderna kört som bilden visar? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,93 6,91 6,70 6,87 6,80 6,78 6,58 6,77 6,84 

Hur ofta tror du att din familj kör som på bilden? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,95 6,87 6,68 6,83 6,82 6,68 6,32 6,66 6,85 

Hur ofta tror du att dina närmaste vänner kör som på bilden? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,71 6,59 6,35 6,52 6,49 6,41 6,18 6,49 6,60 

Hur ofta tror du att andra bilförare kör som på bilden? .01 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5,35 5,27 5,57 5,43 5,44 5,77 5,42 5,54 5,45 

Skala: 1=alltid, 7=aldrig; Gult=oftare än personer i de andra zonerna; grönt=mera sällan jämfört med de 
andra zonerna. 
 

Tabellen visar att personer från zon 6 i högre grad kört bil med ett obältat barn i bak-
sätet och de upplevde också att detta beteende var vanligare bland deras familj och 
vänner. Däremot upplevde personer födda i zon 0 och 1 att det var vanligare bland andra 
bilförare. 
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I tabell36 redovisas om respondenterna tror att det är komfortabelt och tryggt för barnet 
att sitta obältat i baksätet. Observera skalan (1=ja absolut, 7=nej absolut inte). 

 
Tabell 36  Positiva attityder till att köra bil då ett barn sitter obältat i baksätet: 
Zonernas medelvärden. 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att det är bekvämt och komfortabelt för barnet? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5,67 5,26 6,26 6,39 5,66 6,08 6,17 6,37 5,99 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att det är tryggt för barnet? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,86 6,85 6,68 6,92 6,67 6,63 6,54 6,75 6,96 

Skala:1=ja absolut, 7=nej absolut inte; Gult=positivare attityder jämfört med personer i de andra zonerna; 
grönt=mera negativ jämfört med de andra zonerna. 
 

Figuren visar att personer födda i zon 1 ansåg i högre grad än de andra att det var mera 
komfortabelt för barnet att sitta obältat. När det handlade om trygghet instämde 
personer från zon 6 i högre grad än de andra. 

Tabell 37 visar om respondenten tycker att risken ökar om barnet sitter obältat i bak-
sätet. Observera skalan (1=ja absolut, 7=nej absolut inte). 

 
Tabell 37  Negativa attityder till att köra bil då ett barn sitter obältat i baksätet: 
Zonernas medelvärden. 

Om du kör som bilden visar, tycker du då att risken ökar att barnet skadas om det sker en trafikolycka? 
.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1,37 1,59 1,73 1,58 1,51 1,78 1,93 2,22 1,60 

Skala:1=ja absolut, 7=nej absolut inte; Gult=mindre negativ jämfört med personer i de andra zonerna; 
grönt=mera negativ jämfört med de andra zonerna. 

 

Till skillnad från de övriga resultaten gällande ett obältat barn i baksätet var det i detta 
fall personer från zon 7 som avvek från de andra genom att de inte i lika hög grad tyckte 
att risken skulle öka att barnet skadas i en trafikolycka.  

I tabell38 redovisas vad andra skulle tycka om respondenten kör som bilden visar. 
Observera skalan (1=mycket bra, 7=mycket dåligt).  
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Tabell 38  Den upplevda normen gällande obältat barn i baksätet: Zonernas medel-
värden. 

 Vad tror du att din familj skulle tycka om du kör som bilden visar? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,94 6,95 6,82 6,88 6,71 6,80 6,64 6,80 6,92 

Vad tror du att dina närmaste vänner skulle tycka om du kör som bilden visar? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,82 6,72 6,69 6,73 6,48 6,76 6,46 6,71 6,82 

Vad tror du att andra bilförare skulle tycka om du kör som bilden visar? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,16 6,06 6,35 6,33 5,92 6,45 6,28 6,22 6,30 

Skala:1=mycket bra, 7=mycket dåligt; Gult=mera acceptabelt jämfört med de andra zonerna; 
grönt=mindre acceptabelt jämfört med de andra zonerna. 

 

Tabellen visar att personer från zon 6 i högre grad än de andra upplever att deras 
närmaste skulle acceptera deras beslut att låta barnet åka med även om barnet inte var 
bältat. Då det handlade om andra förare trodde personer från zon 4 i högre grad än de 
övriga att andra förare skulle acceptera beslutet. 

Tabell 39 visar hur det skulle kännas för respondenten att köra som bilden visar under 
olika förutsättningar. Observera skalan (1=mycket lätt, 7=mycket svårt). 

 
Tabell 39  Den upplevda kontrollen att köra med ett barn som sitter obältat i baksätet: 
Zonernas medelvärden. 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om du har bråttom? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,85 6,78 6,50 6,68 6,50 6,17 6,42 6,44 6,73 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om du ska åka kortare än 5 kilometer? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,76 6,66 6,36 6,60 6,28 5,99 6,22 6,28 6,62 

Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om det är flera personer i bilen än det finns bälten 
till? .001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,61 6,54 6,38 6,59 6,26 6,17 6,18 6,28 6,52 

Skala:1=mycket lätt, 7=mycket svårt; Gult=stor risk att de kör utan bälte jämfört med de andra zonerna; 
grönt=mindre risk att de kör utan bälte jämfört med de andra zonerna. 

 

Tabellen visar att personer födda i zon 5 ansåg att det var lättare jämfört med de andra 
att låta barnet vara obältat om de hade bråttom, skulle köra en kortare sträcka och om 
det var fler personer i bilen än bälten. 
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Barn i bil allmänt samt hinder mot att bälta barn 
I enkäten ingick även en rad frågor som handlade om olika faktorer som skulle kunna 
hindra dem från att bälta barnet i bilen. Tabell 40 visar resultaten från denna analys. 
 

Tabell 40  Olika faktorer som skulle kunna hindra det att låta barnet sitta fastspänd i en 
bilbarnstol: Zonernas medelvärden. 

Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol - barnet vill inte. 1=ja absolut p 
<=.001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,91 6,82 6,26 6,78 6,50 5,98 5,99 6,64 6,81 

Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol - det tar tid att sätta fast barnet i 
bilbarnstolen. 001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,88 6,85 6,55 6,82 6,64 6,46 6,31 6,66 6,83 

Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol - det är flera personer i bilen än 
det finns bälten till. 001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,44 6,42 6,02 6,54 6,22 5,87 6,01 6,12 6,35 

Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol - det är trångt i bilen. 001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,73 6,63 6,39 6,70 6,35 6,03 6,21 6,33 6,45 

Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol - monteringen av bilbarnstolen. 
001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,84 6,78 6,38 6,72 6,45 6,20 6,28 6,40 6,73 

Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol - kostnaden för att köpa 
bilbarnstolen. 001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,97 6,87 6,59 6,79 6,58 6,42 6,25 6,48 6,84 

Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol - du ska bara köra en kort 
sträcka. 001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,73 6,60 6,25 6,70 6,28 6,15 6,26 6,31 6,57 

Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol - du är så säker förare att det är 
onödigt. 001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,89 6,89 6,59 6,85 6,64 6,54 6,47 6,72 6,81 

Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol - du har en så säker bil att det är 
onödigt. 001 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,98 6,93 6,60 6,91 6,74 6,63 6,51 6,76 6,93 

Skala:1=ja absolut, 7=nej absolut inte; Gult=faktorerna hindrar dem i högre grad än de andra från att bälta 
barnet; grönt=faktorerna hindrar dem i mindre grad än de andra. 
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Tabellen visar att personer födda i zon 5 och 6 i högre grad än de andra svarade att de 
olika faktorerna skulle hindra dem från att spänna fast barnet. Ytterligare analyser visar 
att omkring 10 % av dessa respondenter instämmer starkt med de olika frågorna. Den 
grupp som inte skulle hindras av något var personer födda i zon 0 följt av personer från 
zonerna 3 och 1. Om man ser till medelvärdet för hela gruppen är det största hindret att 
det finns fler personer i bilen än bälten (M=6,25). 

 
6.4.2 Del II Faktorer som påverkar intention 
De resultat som presenteras i del 1 ger upphov till flera intressanta frågor. Resultaten 
visade bl.a. att gruppernas attityder och normer skiljer sig åt men frågan är hur mycket 
dessa faktorer förklarar deras intentioner. Med hänsyn till den teoretiska ramen kan man 
också fråga sig om de olika faktorerna påverkar intentioner olika för olika zoner.  

För att undersöka ovanstående frågeställningar har två regressionsanalyser genomförts 
med intentionen att köra för fort eller att köra utan bilbälte som den beroende variabeln 
och de variabler som ingick i den utökade versionen av teorin Theory of Planned 
Behaviour (attityd, subjektiv norm, upplevd känsla av kontroll, deskriptiv norm, tidigare 
beteende, ålder och kön) som de oberoende variablerna. 

För att underlätta tolkningen av analyserna slogs några av zonerna ihop med hjälp av 
forskningsresultaten från registerstudien. Denna studie visade att zonerna Asien, Afrika 
och Latinamerika (zon 5, 7 och 8) hade relativt mycket gemensamt när det gällde deras 
risknivå med avseende på olyckor. Som också framgick från registerstudien hade 
Sydeuropa, Östeuropa och forna Sovjet (zon 2, 3, och 4) mycket gemensamt, med det 
undantaget att respondenterna från forna Sovjet hade lägre relativ risk för olyckor. Zon 
2, 3 och 4 är huvudsakligen europeiska länder, till skillnad från zonerna 5, 7, och 8 som 
avser Afrika, Asien, och Latinamerika. Slutligen, när det gällde relativ risknivå för 
olyckor var respondenterna från zon 6 (Mellanöstern) genomgående i särklass högst. 
Den nya grupperingen presenteras i tabell 41 och tabell 42 visar könsfördelningen per 
zongrupp.  

 
Tabell 41  Omgruppering av zonerna samt vanligaste födelseländer. 

Tidigare 
Zon 

Zonbeteckning Zongrupp Vanligaste födelseländer 

1 Västvärlden A Norden, Tyskland, Storbritannien, USA 

2, 3,4 Syd- och 
Östeuropa 

B Turkiet, Grekland (tidigare zon 2); Forna 
Jugoslavien, Polen (tidigare zon 3); Estland, 
Ryssland (tidigare zon 4) 

5, 7, 8 Asien, Afrika, 
Latinamerika 

C Thailand, Indien (tidigare zon 5; Asien); Etiopien, 
Somalia (tidigare zon 7; Afrika); Chile (tidigare 
zon 8; Latinamerika) 

6 Mellanöstern D Irak, Iran, Libanon (tidigare zon 6) 
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Tabell 42  Könsfördelning bland respondenterna per zon. 
 Kön  
Zongrupp Man Kvinna Total, N (% total) 

Sverige (0) 245 292 537 (14,9) 

Västvärlden (A) 204 259 463 (12,8) 

Syd- och Östeuropa (B) 573 639 1 212 (33,6) 

Asien, Afrika, Latinamerika (C) 465 605 1 070 (29,7) 

Mellanöstern (D) 155 167 322 (8,9) 

Total, N (% total) 1 642 (45,6) 1 962 (54,4) 3 604 (100,0) 

 

Tabellen visar att fler kvinnor än män besvarat enkäten, oavsett zongrupp. Den för-
väntade andelen svar per zon om svarsfrekvensen är densamma i varje zon är 
11,1 procent och per sammanslagen zongrupp 33,3 procent. Således var svarsfrekvensen 
lägre för respondenterna från Mellanöstern och Asien, Afrika, Latinamerika, medan den 
var högre för Västvärlden och Sverige. Tabell 43 visar medelålder och inkomst per zon-
grupp med standardavvikelse och antal respondenter inom parentes respektive hak-
parentes. 

 
Tabell 43  Respondenternas medelålder och inkomst per zon. 

Zongrupp Ålder (år) Årsinkomst (‘000 kronor) 

Sverige (0) 44.7 (12,2) [533] 286,5 (203,8) [537] 

Västvärlden (A) 42,2 (10,4) [461] 251,1 (192,5) [464] 

Syd- och Östeuropa (B) 39,3 (10,1) [1 203] 199,9 (138,7) [1 219] 

Asien, Afrika, Latinamerika (C) 38,3 (9,6) [1 047] 198,7 (125,8) [1 073] 

Mellanöstern (D) 39,8 (11,1) [319] 158,6 (112,2) [325] 

Total 40,5 (10,6) [3 563] 215,0 (156,8) [3 618] 

Obs: standardavvikelse (SD) och antal respondenter [N]. 

 

Tabellen visar att medelåldern var högst för svenskfödda och lägst för respondenterna 
från zongrupp C. Årsinkomsten var också högst för svenskfödda medan den var lägst 
för dem som var födda i Mellanöstern. Vid jämförelser med registerdata ska observeras 
att registerdata avser alla personer och åldrar medan enkäten endast skickades till kör-
kortsinnehavare i åldern 21–64 år. Därför är det förväntat att värdena skiljer sig åt. Till 
exempel är den genomsnittliga årsinkomsten bland respondenterna högre än för hela 
zongruppen.  

För att se vilka variabler som påverkar intentioner att antingen köra för fort eller köra 
utan bilbälte genomfördes två regressionsanalyser. I steg l användes bara huvudeffekter 
(dvs. zonvariablerna4; ålder, kön, subjektiv norm, deskriptiv norm, attityd, upplevd 
kontroll och tidigare beteende). Detta första steg kallas för Modell 1. I det andra steget 

                                                 
4 Zontillhörighet och kön dummykodades som 0 eller 1. 
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lades interaktionerna mellan zonvariabler och de övriga variablerna samt interaktioner 
mellan kön och TPB-variabler samt ålder och TPB-variabler till modellen. Denna 
modell med huvudeffekter och 2-vägsinteraktioner kallas för Modell 2. 

 

Hastighet 
Enbart respondenter med fullständiga svar på alla variabler inkluderades i analysen (s.k. 
listwise exclusion) vilket resulterade i 2 516 individer. Tabell 44 sammanfattar hur 
mycket varians i intentioner att köra för fort som förklaras av de två modellerna samt 
hur mycket mer varians som kan förklaras genom att inkludera interaktionseffekter. 

 
Tabell 44  Regressionsanalys av intentionen att köra 65 km/tim. på 50-väg i tätort 

Modell Adj. R2 ∆R2 ∆F ∆df1 ∆df2 

1 .684 .685 495,928 11 2 504

2 .690 .010 2,305 34 2 470

Alla ∆F-värden är signifikanta till ett värde av p <.001.  

 

Som framgår i tabell 44 kan man förklara 69 procent av variationen i intention med 
modell 2. Detta är signifikant mer än vad som kan förklaras med modell 1. Tabell 45 
sammanfattar signifikanstester av modell 1 och modell 2. 

 
Tabell 45  Signifikanstester av modell 1 och 2. 

Modell SS Df MS F 

Regression 6 605,007 11 600,455 495,928 
1 

Residual 3 301,773 2 504 1,211  

Regression 6 698,232 45 148,850 125,116 
2 

Residual 2 938,549 2 470 1,190  

 

Tabellen visar att båda modellerna är signifikanta, vilket innebär att minst en av de 
variabler som inkluderas i modellen skiljer sig från noll (dvs. har ett signifikant sam-
band med intention). 

Tabell 46 sammanfattar resultaten från regressionsanalyserna när det gäller koeffici-
enter. Den visar modell 1 där zonvariablerna, ålder, kön, subjektiv norm, deskriptiv 
norm, attityd, upplevd kontroll och tidigare beteende ingår (huvudeffekt) samt Modell 2 
där sambandet mellan de olika variablerna testas (interaktionseffekter). Genom att göra 
så kan man se hur en huvudeffekts regressionskoefficient ibland radikalt förändras då 
hänsyn tas till interaktionseffekter. När modell 2 presenteras anges bara de interaktions-
koefficienter som är signifikanta (för att underlätta rapportering och läsning av 
rapporten). Icke-signifikanta koefficienter är per definition signifikant skiljda från noll 
(dvs. ingen effekt). Det är viktigt att poängtera att icke-signifikanta koefficienter för 
huvudeffekter inkluderas i tabellen för modell 2 dels för att kunna jämföra Modell 1 och 
2 dels för att om en interaktionskoefficient är signifikant måste man inkludera huvud-
effekterna av variabler som interagerar. 
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Tabell 46  Sammanfattning av resultaten från regressionsanalyserna avseende koeffici-
enterna. 

  B β t 

Konstant 3,324 -,018 57,186 

Zongrupp A  -,097 -,120 -1,255 

Zongrupp B  -,499 -,097 -7,509 

Zongrupp C  -,427 -,073 -6,214 

Zongrupp D  -,538 -,072 -5,575 

Kön (M=0; F=1) -,285 -,044 -6,270 

Ålder -,008 ,510 -3,630 

Tidigare beteende  ,568 ,209 32,173 

Deskriptiv Norm  ,307 ,152 14,559 

Attityd  ,050 -,009 10,215 

Subjektiv Norm  -,002 ,069 -0,689 

Modell 1 

Upplevd kontroll  ,015 -,018 4,706 

Konstant 3,360  42,787 

Zongrupp A  -,166 -.030 -1.429 

Zongrupp B  -,579 -,139 -5,921 

Zongrupp C  -,518 -,117 -5,045 

Zongrupp D  -,582 -,079 -4,049 

Kön (M=0; F=1) -,412 -,105 -3,754 

Ålder -,008 -,046 -3,790 

Tidigare beteende  ,627 ,563 11,852 

Deskriptiv Norm  ,384 ,261 5,937 

Attityd  ,046 ,141 3,367 

Subjektiv Norm  ,004 ,015 0,435 

Upplevd kontroll ,016 ,076 1,774 

Ålder * Tidigare beteende -.004 -.042 -2.505 

Modell 2 

Kön * Deskriptiv Norm -.091 -.046 -2.141 

Obs. Signifikanta effekter (p<.005) är skuggade; icke-signifikanta effekter viss då de är involverade i 
signifikanta interaktioner.  

 

Tabellen visar att utlandsfödda förare från zongrupp B har signifikant lägre intentioner 
jämfört med förare födda i Sverige att köra i 65 km/tim. Västerländska förare (zon 
grupp A) skiljer sig inte från de svenskfödda. Analysen visar också att kvinnor har lägre 
intentioner att bryta mot hastighetsbestämmelserna under de närmaste tre månaderna 
och att för varje år man blir äldre än 40,5 (det centrerade värdet på ålder) minskar 
intentionerna. Detta innebär att ju yngre än 40,5 år en respondent är desto högre är hans 
eller hennes intentioner att köra i 65 km/h. Tabell 46 visar också att tidigare beteende 
och deskriptiv norm är de viktigaste variabler som påverkar intentioner, men att attityd 
också spelar en roll. 

De två signifikanta interaktionerna innebär att effekterna av tidigare beteende och 
deskriptiv norm varierar beroende på ålder och kön. Ju äldre man blir över 40,5 desto 
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mindre påverkas ens intentioner av tidigare beteende. Effekten är fortfarande väldigt 
stor, vilket koefficientvärdet visar, men ändå är det signifikant lägre. Detta innebär 
också att effekten av tidigare beteende är starkare ju yngre en respondent är.  

Resultaten visar att deskriptiv norm har en mindre effekt på kvinnors intentioner än på 
mäns. Detta innebär att effekten av vad andra gör (dvs. familjen, vänner, andra förare) 
påverkar männens intentioner att köra i 65 km/h på 50-väg mer än kvinnornas. 

 

Bilbälte i tätort 
Enbart respondenter med fullständiga svar på alla variabler inkluderades i analysen 
avseende att inte använda bilbälte i tätort (s.k. listwise exclusion) vilket resulterade i 
2 739 individer. Tabell 47 sammanfattar hur mycket varians intentionen att köra utan 
bilbälte de två modellerna förklarar och hur mycket mer varians som kan förklaras 
genom att inkludera interaktionseffekter. 

 
Tabell 47  Regressionsanalys av intentionen att inte använda bilbälte. 

Modell Adj. R2 ∆R2     ∆F ∆df1 ∆df2 

1 0,685 0,686 542,275 11 2 727 

2 0,698 0,017 4,567 34 2 693 

 

Som framgår av tabellen förklaras 69 procent av variationen i intention med modell 2. 
Detta är signifikant mer än vad som kan förklaras med modell 1 (dvs. bara huvud-
effekter). Alla ∆F-värden är signifikanta (p <0,001). Tabell 48 sammanfattar 
signifikanstester av Modell 1 och Modell 2. 

 
Tabell 48  Signifikanstest av modell 1 och modell 2. 

Modell SS df MS F 

Regression 2 654,113 11 241,283 542,275 1 

Residual 1 213,368 2 727 0,445  

Regression 2 720,267 45 60,450 141,903 2 

Residual 1 147,214 2 693 0,426  

Obs: Modell 1–2 är signifikanta (p < .001). 

 

Båda modellerna är signifikanta, vilket innebär att minst en av de variabler som inklu-
deras i modellen skiljer sig från noll (dvs. har ett signifikant samband med intention). 

Tabell 49 sammanfattar resultaten från regressionsanalyserna när det gäller koeffici-
enter. Den visar modell 1 (dvs. alla huvudeffekter) samt modell 2. Däremot kommer 
implikationer och slutsatser bara från modell 2 att dras. I anknytning till modell 2 
presenteras bara de interaktionskoefficienter som är signifikanta. Icke-signifikanta 
koefficienter är per definition signifikant skilda från noll (dvs. ingen effekt). Det är 
viktigt att poängtera att icke-signifikanta koefficienter för huvudeffekter inkluderas i 
tabellen för modell 2 av samma anledning som för tabell 46. 
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Tabell 49  Sammanfattning av resultaten från regressionsanalyserna för modell 1 och 2. 

  B β t 
Konstant 1,485 -,016 43,611 

Zongrupp A  -,054 -,030 -1,176 

Zongrupp B  -,077 -,012 -1,988 

Zongrupp C  -,032 -,037 -0,810 

Zongrupp D  -,166 -,031 -2,964 

Kön (M=0; F=1) -,074 ,004 -2,854 

Ålder ,000 ,667 0,340 

Tidigare beteende  ,708 ,115 50,009 

Deskriptiv Norm  ,132 ,070 8,716 

Attityd  ,017 ,050 5,576 

Subjektiv Norm  ,048 ,079 3,761 

Modell 1 

Upplevd kontroll  ,016 -,016 6,245 

Konstant 1,491  33,009 

Zongrupp A  -,112 -,033 -1,661 

Zongrupp B  -,056 -,022 -0,993 

Zongrupp C  -,063 -,024 -1,071 

Zongrupp D  -,081 -,018 -0,973 

Kön (M=0; F=1) -,064 -,027 -1,026 

Ålder ,000 ,003 0,243 

Tidigare beteende  ,754 ,710 18,816 

Deskriptiv Norm  ,228 ,199 4,816 

Attityd  ,027 ,111 2,936 

Subjektiv Norm  -,012 -,013 -0,312 

Upplevd kontroll  ,039 ,194 4,855 

Zongrupp D * Deskriptiv Norm -,137 -,039 -1,992 

Zongrupp B * Subjektiv Norm ,085 ,054 2,012 

Zongrupp D * Subjektiv Norm ,207 ,075 3,937 

Zongrupp B * Upplevd kontroll -,023 -,071 -2,657 

Zongrupp D * Upplevd kontroll -,044 -,074 -4,146 

Ålder * Tidigare beteende -,003 -,034 -2,541 

Ålder * Deskriptiv Norm ,007 ,067 4,942 

Ålder * Attityd -,001 -,029 -2,250 

Kön * Tidigare beteende -,073 -,042 -2,490 

Model 2 

Kön * Upplevd kontroll -,012 -,041 -2,292 

Obs. Signifikanta effekter (p<.005) är skuggade; icke signifikant effekter är inkluderade då de är 
involverade i en signifikant interaktion.  

Tabellen visar att utlandsfödda förare skiljer sig från förare födda i Sverige i sina inten-
tioner att köra utan bilbälte. Analysen visar också att varken kön eller ålder ändrar på 
detta mönster. Däremot finns det en positiv effekt när det gäller tidigare beteende, 
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deskriptiv norm, attityd och upplevd kontroll. Detta innebär exempelvis att ju mer 
positivt inställd man är till att köra utan bilbälte desto mer troligt är det att man gör det 
under de närmaste tre månaderna. Dessa huvudeffekter är även inblandade i olika 
interaktioner, vilket innebär att effekterna inte är lika starka, utan att det beror på vilken 
zongrupp, kön eller åldersgrupp det handlar om. 

Tidigare beteende och upplevd kontroll påverkar intentioner mindre för kvinnor än för 
män. Ju äldre man blir, desto mindre roll spelar tidigare beteende och attityd för inten-
tioner och desto större roll spelar deskriptiv norm. Om man vänder på detta innebär det 
att för yngre förare är det mindre viktigt vad andra gör (jämfört med äldre förare) samt 
att attityd och tidigare beteende påverkar deras intentioner mer (jämfört med äldre 
förare). 

Det finns två interaktioner som involverar zongrupp, vilket tyder på att kulturskillnader 
spelar en viss roll när det gäller intentionen att köra utan bilbälte. Dessa interaktioner 
gäller utlandsfödda förare från zongrupp B och D (jämfört med svenskfödda förare). För 
förare som är födda i zongrupp B har upplevd kontroll en mindre effekt på intentionen, 
medan subjektiv norm har en relativt större effekt. Detta resultatmönster upprepas och 
förstärks hos utlandsfödda förare från zon D. Dessutom spelar deskriptiv norm en rela-
tivt sett mindre roll för intentioner. Detta innebär att dessa förare påverkas mindre av 
andra i deras omgivning jämfört med svenskfödda.  

 
6.5 Sammanfattning 
En enkät skickades ut till 7 560 personer i åldern 21–64 år som har körkort, varav 6 720 
utlandsfödda och 840 svenskfödda. Urvalet av utlandsfödda begränsades till dem med 
invandringsdatum 1986-01-01 eller senare. Svarsfrekvensen blev 3 618 personer vilket 
är 48,1 procent av nettourvalet. Enkäten byggde på en utökad version av teorin ”Theory 
of Planned Behaviour” där förutom attityder, normer och upplevd kontroll även tidigare 
beteende och deskriptiv norm ingick. De beteenden som studerades var hastighetsöver-
trädelser, bilbältesanvändning och barn i bil. Respondenterna fick ta ställning till fyra 
olika scenarier. I det första scenariet skulle de förställa sig att de körde i tätort i 
65 km/h, där den gällande hastighetsgränsen var 50 km/h. I det andra scenariet körde de 
utan bilbälte i 50 km/h på en 50-väg i tätort. I det tredje scenariet körde de bil och i 
framsätet satt en passagerare med ett barn i knäet. I det fjärde scenariet körde de en bil 
där ett barn satt obältat i baksätet.  

Resultaten presenterades i två olika delar. I den första delen utgick vi från samma zonin-
delning som i registerstudien och jämförde respondenternas svar på de individuella 
frågorna. För att underlätta tolkningen av resultaten i del 2 slogs vissa zoner samman. 
Olika analyser genomfördes sedan för att testa hur mycket de faktorer som ingick i en 
utökad version av teorin Theory of Planned Behaviour (dvs. attityd, subjektiv norm, 
upplevd känsla av kontroll, deskriptiv norm, tidigare beteende, ålder och kön) för-
klarade intentionen. Därefter testades vilken effekt zon, ålder och kön hade på förkla-
ringen av intentionen. Resultaten från del 1 visade att svenskfödda och personer födda i 
Västvärlden var mera benägna att i framtiden bryta mot hastighetsbestämmelserna och 
att de som var födda i Sydeuropa och Mellanöstern inklusive Nordafrika var mera be-
nägna att köra bil utan att använda bilbälte. På frågorna om obältat barn i bil var perso-
ner födda i Mellanöstern och Nordafrika mera benägna att låta barnet sitta i knäet på en 
vuxen i framsätet och låta ett barn sitta obältat i baksätet.  
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Resultaten visade även att respondenterna från de olika zonerna skiljde sig från varandra 
med avseende på hastighetsbrott när det gällde deras tidigare beteende, deskriptiv norm, 
attityder, subjektiv norm och upplevd kontroll. Att köra i 65 km/h på en väg med hastig-
hetsgränsen 50 km/h var vanligare för dem som var födda i Västvärlden. Denna grupp 
ansåg också i högre grad än de andra att hastighetsbrott gav bättre anpassning till övrig 
trafik. Denna inställning kan även kopplas till att de i högre grad än de andra ansåg att 
beteendet var både normalt (dvs. att andra kör på detta sätt) och accepterat. Samma 
grupp upplevde också att risken för en olycka var mindre sannolik jämfört med vad de 
andra upplevde. Personer födda i Västvärlden upplevde även att andra faktorer kopplade 
till deras kontroll kunde påverka dem att bryta mot hastighetsbestämmelserna. Dessa 
faktorer handlade om att ha bråttom, att det var lite trafik och att de inte visste vilken 
hastighetsgräns som gällde.  

Även frågorna som belyste inställningen till bilbälte visade vissa signifikanta skillnader 
mellan grupperna. Personer födda i Sydeuropa och Mellanöstern inklusive Nordafrika 
var mera benägna att inte använda bältet inom den närmaste framtiden. För de som var 
födda i Mellanöstern och Nordafrika var beteendet också vanligare och de trodde att 
deras familj inte heller skulle använda bältet. När det handlade om attityden till att inte 
använda bältet visade svaren att respondenterna från Mellanöstern och Nordafrika inte i 
lika hög grad som de andra såg någon direkt fara med detta. De upplevde ändå en viss 
trygghet och trodde inte att risken för skada skulle öka. På frågor som har med komfort 
att göra var det främst personer födda i Östeuropa och Asien som i högre grad än de 
andra instämde med att avsaknad av bälte ökade komforten. Personer födda i Mellan-
östern och Nordafrika ansåg i högre grad än de andra att deras närmaste skulle acceptera 
beteendet. I likhet med hastigheter ansåg respondenterna från Västvärlden men även de 
från Mellanöstern och Nordafrika i högre grad än de övriga att andra faktorer kunde 
påverka deras egen kontroll över beteendet, dvs. om de skulle använda bilbältet eller 
inte.  

För de frågor som handlade om en resa där barnet sitter i knäet på en passagerare i fram-
sätet särskiljde sig främst två grupper från de andra, nämligen de från Asien och 
Mellanöstern inklusive Nordafrika. För respondenterna från Mellanöstern och Nord-
afrika var detta beteende vanligare och de upplevde också att deras närmaste själva 
skulle köra på detta sätt. De kände sig också tryggare än de övriga trots att barnet var 
obältat. Respondenterna från Asien ansåg i högre grad än de andra att de hade större 
kontroll över beteendet, men för dem verkade frågan om plats i bilen vara en viktig 
faktor. Det var troligare att de skulle tillåta ett obältat barn i framsätet om det fanns ont 
om plats i bilen, något som också var vanligare för denna grupp jämfört med de andra.  

Ytterligare ett scenarie belyste barn i bil, men denna gång handlade det om ett obältat 
barn i baksätet. I likhet med barn i framsätet var personer födda i Mellanöstern och 
Nordafrika mera benägna att i framtiden tillåta detta. I övrigt var det fortfarande respon-
denter från Asien och Mellanöstern inklusive Nordafrika som avvek från de andra. 
Respondenter från Mellanöstern och Nordafrika hade en positivare attityd samt upp-
levde att deras närmaste skulle bete sig på samma sätt och att beteendet var accepterat. 
Respondenter från Asien upplevde i högre grad än de andra att faktorer såsom att ha 
bråttom, att ha ont om plats i bilen och att de endast skulle köra en kortare sträcka 
kunde få dem att strunta i att bälta barnet. Personer födda i södra och mellersta Afrika 
var den grupp som mer än andra underskattade risken att barnet skulle skadas. Detta 
gällde både barn i framsätet och i baksätet.  
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Slutligen ingick några allmänna frågor om vad som skulle hindra respondenterna från 
att låta barnet sitta fastspänt i en bilbarnstol. Resultaten visade även här att det främst 
var respondenter från Asien och Mellanöstern inklusive Nordafrika som såg fler hinder 
än andra. För dem från Mellanöstern och Nordafrika handlade det om praktiska saker 
som att det tog tid, att inköp av bilbarnstol medförde en kostnad och att bilbarnstolen 
krävde montering. Även andra faktorer spelade in, t.ex. att barnet inte ville bli fastspänt 
och att respondenterna som förare kunde undvika en olycka eftersom de kör på ett 
säkert sätt och har en säker bil. För respondenterna som var födda i Asien handlade det 
också om att barnet inte ville, att barnstolen skulle monteras och att de var säkra som 
förare. Andra faktorer hade med utrymmet i bilen att göra, dvs. att det var trångt och att 
det inte fanns bälte till alla.  

I del 2 genomfördes ytterligare analyser för att se hur mycket ovanstående variabler 
kunde förklara intentionen att köra i 65 km/h på 50-väg och att inte använda bilbältet 
när man körde i 50 km/h på en torr väg. Innan dessa analyser genomfördes slogs vissa 
zoner samman. Detta innebar att zon 2, 3 och 4 slogs samman till Syd- och Östeuropa 
och att zonerna 5, 7 och 8 slogs samman till Asien, Afrika, Latinamerika. Resultaten 
visade att 68 procent av variationen i intention att köra för fort och 69 procent av inten-
tionen att köra utan bilbälte kunde förklaras av den utökade versionen av teorin Theory 
of Planned Behaviour, där även tidigare beteende, deskriptiv norm, ålder och kön in-
gick. Resultaten visade att tidigare beteende och deskriptiv norm var de variabler som 
mest förklarade intentionen att bryta mot hastighetsbestämmelser. Detta innebar att om 
personen hade kört på ett visst sätt tidigare och umgicks med andra som körde på 
samma sätt, så var sannolikheten större att de själva skulle göra så.  

I denna analys ingick även olika interaktioner där man kunde att tidigare beteende 
påverkade de yngre mer än de äldre och att kvinnor var mindre påverkade av vad andra 
gjorde. När det handlade om intentionen att inte använda bilbälte var även här tidigare 
beteende en viktig faktor liksom beteendet hos dem de umgicks med. En rad olika 
interaktioner kunde utläsas, vilket i detta hänseende även visade att respondenterna från 
olika zongrupper skiljde sig åt. Jämfört med svenskfödda påverkades respondenter som 
var födda i Syd- och Östeuropa mindre av den upplevda kontrollen medan de 
påverkades mera av vad andra ansåg om deras beteende.  
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7 Intervjustudie 
7.1 Syfte 
Syftet med intervjustudien var att närmare undersöka tankar kring bilkörning, trafik-
säkerhet och riskbeteende bland utlandsfödda svenskar, med hänsyn till bl.a. kultur- och 
värderingsskillnader. 

 
7.2 Metod  
Enskilda intervjuer har genomförts med utlandsfödda förare som är folkbokförda i 
Sverige. Genom intervjuerna avser studien ge en fördjupad bild av och förståelse för 
vissa utlandsföddas trafiksituation i Sverige, utan anspråk på generella resultat. Med 
utgångspunkt i resultat från den registerstudie som tidigare utfördes (se kapitel 5) valdes 
bilförare från en födelsezon för vilka olycksrisken enligt den studien föreföll vara högre 
än för svenskfödda bilförare. För att bilden inte skulle bli alltför komplex intervjuades 
endast förare från ett av de födelseländer som ingår i den aktuella zonen.  

De teman som stått i fokus i intervjuerna är attityder till hastighet, onykter körning och 
bältesanvändning. I anslutning till dessa tre teman har även synen på lagar, straff och 
polisens övervakning behandlats. Ytterligare frågor har berört synen på vad som är en 
trafiksäker förare, hur man ser på sig själv som förare samt olika aspekter av förarut-
bildning och trafiksäkerhetsinformation. Dessutom har intervjupersonerna fått beskriva 
hur de upplever trafiksäkerheten i sitt hemland jämfört med trafiksäkerheten i Sverige 
samt ombetts att försöka förklara vilka eventuella skillnader som finns och hur dessa 
kan påverka förarbeteenden. 

I intervjuerna ligger fokus även på de intervjuades bakgrund och erfarenheter från 
födelselandet, vars trafikkultur lyfts fram och ställs i relation till upplevelser av och 
attityder till svensk trafikmiljö och trafiksäkerhet. Utlandsfödda med erfarenheter från 
två trafikkulturer kan ge perspektiv och förståelse för utlandsföddas attityder och upp-
levelser av svensk trafikkultur. Vad har man t.ex. med sig av sitt hemlands trafikkultur 
och hur ser man på svenska trafikförhållanden?  

Intervjuerna är semistrukturerade och genomförda med hjälp av ett frågeformulär (se 
bilaga 6). Frågeformuläret består av ett antal övergripande teman, som i sin tur har flera 
öppna frågor. Att intervjufrågorna är relativt öppna möjliggör att nya frågor och vink-
lingar framkommer, vilket kanske inte hade varit fallet i samband med t.ex. enkätsvar 
(Repstad, 1999). Vid utformningen av frågeformuläret, nyttjades resultat från litteratur-
studien, enkätstudien och registerstudien. 

Intervjuerna spelades in på band med informanternas medgivande och har transkriberats 
ordagrant. Samtliga informanter talade bra svenska och det upplevdes från intervjuarnas 
sida inte att det förekom missförstånd förknippat med språkförbistringar. Däremot finns 
hos samtliga vissa uttryckssätt som präglar hur intervjun ser ut i textform, varför ut-
skrifterna i viss mån har korrigerats för att förenkla läsningen.  

Intervjumaterialet har inledningsvis genomlästs grundligt, varpå innehållet har struktu-
rerats med hjälp av de i frågeformuläret uppställda temana.  

 

Urval 
Resultaten från registerstudien och enkätstudien, som presenteras i kapitel 5 respektive 
6, ligger delvis till grund för urvalet av dem som skulle intervjuas, dvs. informanterna. I 
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både registerstudiens regressionsanalyser och i enkätstudien framkom att utlandsfödda 
från Mellanöstern är mest utsatta för olycksinblandning i trafiken i Sverige. I denna 
delstudie begränsades urvalet till personer från ett av de två födelseländer i Mellan-
östern med störst representation i Sverige. De två vanligaste födelseländerna från denna 
del av världen är Iran och Irak, varav Iran valdes slumpmässigt, se SCB (2004). Män 
visade sig ha en högre risk för olycksinblandning än kvinnor, och yngre hade högre risk 
jämfört med personer som var 65 år eller äldre. Det sistnämna gällde speciellt 18–24-
åringar. Det framkom vidare i registerstudien att de socioekonomiska variablerna 
utbildning, arbete och inkomst hade mindre påverkan på risken för olycksinblandning, 
varför dessa variabler inte var styrande vid urvalet av informanter. Informanterna valdes 
dock så att de hade olika yrkes- och utbildningsbakgrund. 

Intervjuer har genomförts med sju iranier som är folkbokförda i Sverige. Urvalet i 
intervjustudien kan inte till fullo sägas representera den i de tidigare studierna identi-
fierade riskgruppen, då en annan åldersgrupp har valts ut. Istället för yngre personer i 
18–24-årsåldern har personer i 30–65-årsåldern intervjuats. Detta gjordes med anled-
ning av målsättningen att informanterna bör ha erfarenheter som bilförare från både Iran 
och Sverige så att en jämförelse av trafikförhållandena i de två länderna kan göras. En 
sådan jämförelse skulle troligtvis inte kunna göras med informanter i 18-årsåldern på 
grund av att de antagligen inte har haft körkort någon längre tid. Tidigare studier visar 
också att personer som invandrat till Sverige före 1992 har högre olycksstatistik än de 
som kommit efter 1992 (Eriksson, 1998; Yahya, 2001). Detta antas delvis bero på den 
lag som infördes 1991 och som innebär att personer som invandrat från länder utanför 
EES, Schweiz eller Japan måste avlägga förarprov för att få svenskt körkort. För att 
frågorna och svaren i intervjuerna inte ska missförstås är det vidare av betydelse att 
informanterna har bott tillräckligt länge i Sverige för att kunna tala och förstå svenska 
utan problem,  

Här ska återigen betonas att den valda gruppen – i detta fall män från Iran – inte kan 
sägas vara representativ för utlandsfödda förare i Sverige. Ambitionen är istället att ge 
en bild av hur några utlandsfödda tänker kring frågor om trafiksäkerhet.  

 

Rekrytering 
Informanterna har värvats genom s.k. ”snöbollsmetod”. Med detta menas att kontakten 
med tänkbara informanter sker successivt. En första kontakt tas med tänkbara infor-
manter bland arbetskamrater och bekanta. Dessa förmedlar i sin tur uppgifter om andra 
relevanta och tänkbara informanter. I dessa sammanhang har man också möjlighet att 
ställa önskemål om vilka variabler som man är intresserad av, t.ex. kön, ålder och 
utbildning (se t.ex. Thomsson, 2002; Hartman, 1998).  

Information om projektet har inledningsvis getts dels muntligt via telefon, dels skriftligt 
i form av ett brev (se bilaga 5).  

 

Informanterna 
Sju män från Iran har intervjuats. Sex av männen var mellan 45 och 60 år, medan en 
man var 31 år. Den yngre mannen kom till Sverige för sex år sedan, de övriga infor-
manterna kom till Sverige under 1980-talet. Att en av informanterna har kommit till 
Sverige efter införandet av lagen 1991 (jfr ovan) berodde från början på ett missförstånd 
i samband med rekryteringen. Intervjun var dock relevant och gav dessutom några nya 
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infallsvinklar som varit berikande för intervjumaterialet i sin helhet, varför det besluta-
des att även inkludera denna intervju i studien. 

Informanterna hade iranskt körkort och erfarenhet av bilkörning från Iran. De av infor-
manterna som kom till Sverige under 1980-talet behövde inte genomföra någon förar-
utbildning för att få svenskt körkort, medan den man som kom till Sverige efter lagen 
1991 har genomgått svensk förarutbildning. 

Samtliga av informanterna kör bil regelbundet. För några personer innebär även deras 
yrke mycket bilkörning i tjänsten. Ingen av informanterna har något emot att köra bil, 
men i de flesta fall handlar deras bilkörning om att ha ett givet mål och inte om att köra 
enbart för nöjets skull. Endast en person uttrycker att han tycker mycket om att köra bil. 
Samtliga av de intervjuade är boende i Linköping med omnejd.  

 

Genomförande 
Intervjuerna har genomförts av två personer, en man och en kvinna, under februari 
månad 2008. Sex av intervjuerna genomfördes på en neutral plats i ett förbokat rum på 
Stadsbiblioteket i Linköping, medan en intervju genomfördes i ett enskilt rum på in-
formantens arbetsplats. Intervjuerna tog mellan 40 och 90 minuter i anspråk. Inlednings-
vis har informanten dels fått information om projektet, dels informerats om att samtliga 
intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt.  

 
7.3 Iransk trafikkultur kontra svensk trafikkultur 
Informanterna ger en samstämmig bild av hur de uppfattar trafikkulturen i deras födel-
seland Iran. De jämför den iranska trafikkulturen med sina erfarenheter av svenska 
trafikförhållanden och i detta sammanhang beskrivs de båda länderna i det närmaste 
som varandras motsatser. Informanterna beskriver och försöker förklara orsakerna till 
skillnaderna mellan länderna, och här framkommer flera aspekter som spelar in och som 
ibland också är sammanhängande. Nedan beskrivs dessa skillnader, där informanterna 
utgår från sina egna upplevelser och uppfattningar av trafikförhållanden i Iran och 
Sverige. 

 

Olika trafikregler 
En konkret skillnad mellan de två länderna är att trafikregler kan se olika ut för en 
specifik trafiksituation. Flera av de intervjuade nämner t.ex. reglerna för hur man kör i 
en cirkulationsplats. Medan man i Sverige har väjningsplikt när man ska köra in i en 
cirkulationsplats, måste de som är inne i en cirkulationsplats i Iran vänta och släppa 
fram de fordon som står i begrepp att köra in. Även när det gäller hastighetsbegräns-
ningar finns skillnader. I Iran får man köra i 120 km/h på motorväg, men även på 
bredare vägar som inte är motorväg, berättar en informant. En av de intervjuade menar 
att Iran också ett trafiksystem i södra Iran och ett annat i norra Iran. Detta har sin 
förklaring i att engelsmännen präglat trafikkulturen i södra Iran, vilket däremot inte är 
fallet i övriga delar av landet:  

IP3: Först jag måste berätta lite om historien. [berättar om oljan i Iran, olika 
länders inblandning.] Och därför finns det i Iran två helt olika kulturer när det 
gäller bilkörning. Till exempel när jag säger rondell... /.../  

I: Det finns två olika parallella system? 
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IP3: Javisst. I södra Iran, vi körde precis som engelsmännen. Så när vi åkte 
till andra delar av Iran, det blev mycket jobbigt. Man går inte ut ur rondellen, 
man går runt ett par varv och sen hittar man någon utväg ...  

 

Lagefterlevnad och kunskaper om trafikregler 
En annan stor skillnad mellan länderna avser efterlevnaden av de regler som finns i 
respektive land. Informanterna kommer gång på gång in på att bilister i Iran inte följer 
de regler och lagar som gäller. Skillnaden mellan Sverige och Iran ses här som stor, i 
det att man menar att lagefterlevnaden i Sverige är hög: 

IP3: Där i Iran finns ingen gräns för hastighet. Man kan köra som i Tyskland. 
Det finns skyltar, hit och dit, men ingen som...  

I: Men det finns väl begränsningar? 

IP3: Ja, på skyltar, ja...!  

Informanterna påtalar också vid flera tillfällen att bristande lagefterlevnad i Iran medför 
stora trafikproblem och kaotiska trafiksituationer. Följande informant gör här en kopp-
ling till den okunskap om lagars innebörd som han menar är vanligt bland förare i Iran: 

IP1: Tyvärr, det är så att deras utbildning och kunskaper om lagar... ”Vad är 
det för nåt? Varför jag ska följa den här lagen?” Det är det som är dåligt. Det 
är därför det är så mycket trafikskador och mycket folk dör ju i trafiken i Iran.  
/.../ Information, folkutbildning i Iran är väldigt lågt. Det är det som orsakar 
att folk följer inte lagarna och de skadar sig själva och blir stressade, trötta.  

 

Levnadsförhållanden 
Flera av de intervjuade ser trafiksituationen i Iran i ljuset av de levnadsförhållanden som 
överlag råder i hemlandet. Många har långa resvägar mellan arbete och hem. Det är 
dessutom vanligt att man har flera arbeten. Detta avspeglar sig i en hetsig och stressig 
trafikmiljö, som gör att förare inte alltid följer trafikregler och som kan medföra 
riskfyllda chanstagningar: 

IP4: Mycket folk, mycket stress. Dom kan inte köra sex timmar bakom bilar. 
Dom tröttnar på bilar, dom vill köra om och det blir krock. /.../ Dom väntar 
inte så länge. Dom hittar en väg för att köra [förbi de andra bilarna]. Dom tror 
’jag kan köra’. Det blir stress, dom har inte tålamod den här tiden.  

 

Vägarna och bilarna 
Informanterna tar också upp vägarnas skick. Man menar att i Sverige är vägarna bra och 
väl underhållna, medan de i Iran kan vara i dåligt skick. Vidare är Iran ett bergigt land, 
vilket försvårar byggandet av raka motorvägar. Flera av informanterna påpekar att 
bilismen i Iran ökat markant under senare år, medan vägnätet inte har anpassats till detta 
faktum. Några av de intervjuade påtalar också att det inte finns någon besiktning av 
fordon i Iran, eller i alla fall undermålig sådan, vilket också har betydelse för trafik-
säkerheten. I Iran är dessutom många bilar av äldre modell och det är dyrt med reserv-
delar och däck. 
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Det omöjliga i att följa lagar och regler 
De iranska levnadsvillkor och den iranska infrastruktur som informanterna beskriver 
kan knytas an till det faktum att man i Iran, enligt informanterna, inte följer lagar och 
regler i samma utsträckning som man anser att svenskfödda förare gör i Sverige. 
Samtliga informanter ger här samma bild av trafiksituationen i Iran. De uttrycker detta 
som något mycket negativt eftersom det skapar trafikkaos och olyckor. Här kan man av 
intervjumaterialet uttyda att förutsättningarna för lagefterlevnad ses som bättre i 
Sverige. 

För att överleva som bilist i Iran tvingas man, enligt informanterna, bryta mot reglerna. 
Flera av de intervjuade påtalar att det kan vara direkt farligt att följa lagar och regler i 
Iran, liksom att det kan förhindra framkomligheten. Istället för att vara laglydig för-
värvar man som förare i Iran en utpräglad förarskicklighet: man måste hela tiden vara 
beredd på att agera och manövrera bilen utifrån vad som kan hända i trafikmiljön. 
Avstånden mellan bilarna är ofta korta, bilar svänger utan att ge tecken och bilar backar 
längs med enkelriktade gator:  

IP1: Det är den enda lagen som gäller i Iran, man manövrerar sig genom 
trafiken! [skratt] /.../ Att manövrera bilen, det... Iranska förare, dom är bra 
faktiskt. Dom är jätteduktiga. Men att följa lagen, det är dom jättedåliga på! 
[skratt] Den biten som kompletteras. /.../ Där [i Iran] man kör olagligt. Här [i 
Sverige] man vet hur man ska köra. Anpassa sig. Men du kan inte... du har 
inte den möjligheten. Då måste man ommöblera hela trafiken.  

Det som gör en iransk förare skicklig är att han eller hon kan reagera och agera efter hur 
andra i Iran kör. Att ha snabba reaktioner och att veta att allt ändras mycket snabbt blir i 
sådana sammanhang av stor betydelse för trafiksäkerhet och framkomlighet, menar in-
formanterna. I Sverige utgår föraren istället från att det inte sker några större överrask-
ningar i trafiken, eftersom man förlitar sig på att alla medtrafikanter följer regler och 
lagar, menar några informanter. Här märks en eventuell antydan till kritik: i och med att 
man utgår från att alla ska följa lagen blir man också mindre uppmärksam. Detta kan 
innebära risker om någon trots allt medvetet eller omedvetet bryter mot regler:  

IP4: Man litar... Jag måste tänka på andra bilar också. Till exempel i Iran, ska 
en bil komma och köra om och gör fel... det kommer en annan bil och han vet 
att den där bilen gjorde fel. Han stannar eller saktar. Men här i Sverige, om 
du kör fel och kör om och det kommer en annan [mötande] bil, han tänker 
’det är min väg, han måste göra...’. Dom tänker ’det är min väg, varför han 
kommer....!’. Låter inte den där bilen komma fram. /.../ Men i Iran kör dom 
så, alla tänker ’vad ska hända?’.  

Slutligen ger en av informanterna en beskrivande och sammanfattande bild av svårig-
heterna att följa lagar och regler i samband med bilkörning i Iran:  

IP4: Dom iranska reglerna, dom har tavla [vägskyltar]... allt. Reglerna här i 
Sverige, i alla länder, likadant. Hastighetstavlor har dom också, men det går 
inte i Iran. 

I: Att följa? 

IP4: Följa regler. Annars dom inte hinner till jobbet. Dom kör mycket fort. 
Vänster, höger... bilarna... nära varandra. Dom kör tätt! Till exempel för 
några år sen, åkte vi till Iran. Jag kunde inte sitta bredvid i bilen. Jag blev 
så...! Min fru säger ’snälla, snälla sakta!’. Dom berättar att om vi ska köra 
sakta så blir det krock med bilen. Det går inte. Till exempel på en smal väg 
och så kommer tusen personer. De springer. Du måste springa med dom! 
Annars...! De trampar dig, du ramlar ner. Du måste gå samma väg!  
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Böter och straff 
En anledning till varför lagar och regler följs i Sverige är att man annars riskerar straff 
och böter, menar några av informanterna. Detta står i motsats till förhållandena i Iran, 
där polisen sällan kontrollerar körkort, hastighet, onykterhet eller bältesanvändning. I de 
fall kontroller görs kan den iranska polisen mutas av föraren, menar en av infor-
manterna:   

IP2: Här i Sverige respekterar man lagarna mer.  

I: Vad beror det på, tror du? Är det straffen eller är det information, eller...? 

IP2: Kultur eller... sånt. Och straff. Också kultur. Där nere, man kan låta 
polisen, om man gör nåt fel, och sen man... [visar hur man ger pengar]. Slippa 
ta straffet. Men här kan man inte göra så, inte så vanligt i alla fall.  

 

Politisk aspekt 
Några av de intervjuade menar att den låga lagefterlevnaden i Iran även kan ha en 
politisk innebörd. I ett land där många upplever sig övervakade och styrda av dem som 
har makten blir bilkörningen ett sätt att opponera, att själv kunna bestämma över sitt liv:  

I: Varför finns dessa skillnader [lagefterlevnad i Iran resp. Sverige], tror du? 

IP5: /.../  Kanske det är nån sorts... säg till exempel det finns problem med 
regering och därför försöker folk hitta nåt sätt för att visa ’okej, vi är inte 
nöjda’. Kanske det kan vara en orsak, men det är inte helt rätt.  

Följande informant har ett historiskt perspektiv, med utgångspunkt i tidigare kolonise-
ringar av Iran, vilket också kan ha kommit att prägla bilisters beteenden i trafiken. Även 
här framkommer att körbeteendet kan ses som ett sätt att protestera mot rådande poli-
tiska förhållanden:  

IP3: Om jag pratar om två länder, Iran och Sverige... två tusen år och framåt. 
I Iran, först kommer araber, i sexhundra år dominerade dom samhället. Sedan 
kom mongoler. Och som behärskade hela samhället i sjuhundra år. /.../ Och 
sen kommer massor med olika [ej hörbart], afghaner som dominerade Iran i 
hundra år och som... För att överleva, det som jag pratar om, det är en 
filosofi. /.../ Och folk, för att överleva, måste ljuga. 

I: Anpassa sig? 

IP3: Hela tiden! Man måste ha dubbelmoral. En ute och en inne, man måste 
ljuga hela tiden för att överleva. [Talar om angiveri efter revolutionen i Iran] 
/.../ 

I: Kan man göra en koppling här till trafiken? 

IP3: Javisst! Därför det är för oss mycket lättare att göra fel. Vi struntar i alla. 
Det är jag som gäller. När till exempel vi kör i trafiken. /.../  Farten, 
hastigheten, kommer från folket. Mot regeringen, mot samhället, egentligen.  
/.../  

I: Jag vet inte om jag har missuppfattat, men att man kör fort, att man 
dricker... Man gör det här för att trotsa, att det är ett sätt att visa sitt avstånd... 

IP3: Till exempel, ja.  

I: Avstånd till makten? 

IP3: Javisst.  
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Kulturella skillnader 
Kan de av informanterna beskrivna skillnaderna mellan trafikbeteenden i Sverige 
respektive Iran ha sin grund i etniska dimensioner i etnicitet, dvs. specifika kulturella 
skillnader? Här finns en variation i svaren. Några menar att kulturella skillnader finns, 
men de flesta uttrycker en tveksamhet till detta. I dessa sammanhang, då informanterna 
ställer sig något tveksamma, hänvisar man till och utgår från trafikförhållandena i Iran: 
informanterna ser här flera olika men sammanhängande aspekter som förklarar för-
hållanden och trafikantbeteenden, men som nödvändigtvis inte har sin utgångspunkt i 
specifika etniska skillnader hos den iranska befolkningen. Följande citat får ge en 
sammanfattande bild av den komplexitet som informanterna belyser: 

IP5: Jag menar det finns många orsaker varför folk inte följer reglerna. Det är 
en sida. Andra sidan kanske är att okej, ibland det finns inte möjlighet att 
följa reglerna. Till exempel finns det inga standardvägar, motorvägen är inte 
så bra och såna saker. Och därför kanske det finns många olika orsaker för 
att... samla ihop för att svara på den här frågan. Det är inte så lätt... 

 
7.4 Hastighet och bilkörning 
Hur ser informanterna på de hastighetsgränser som finns i Sverige och hur följer man 
själv dessa bestämmelser? För att närma sig detta område fick informanterna frågor 
rörande hastighet på motorväg, landsväg och väg i tätort.  

 

Synen på hastighet och bilkörning 
De intervjuade menar att de svenska motorvägarna är så pass bra och säkra att hastig-
hetsgränserna mycket väl skulle kunde höjas från 110 km/h till 120 eller 130 km/h, utan 
att det skulle innebära ökade risker. I och med att hastighetsgränserna anses kunna vara 
högre menar man också, mer eller mindre indirekt, att det ibland är acceptabelt att köra 
fortare än tillåtet. Tvärtom kan lägre farter vara riskfyllt, då trafikflödet hindras och 
irritation uppstår bland förare:  

IP5: Vad jag menar är att överallt, säg 110 på en motorväg till exempel, det är 
inte så... det är inte okej. När man kör på en bra motorväg är det kanske bättre 
att man har lite högre hastighet. /.../ Men på en motorväg... därför att... lite 
kanske för att det inte är så farligt att köra säg 120, 130. Det är okej. För å 
andra sidan, om man kör lite långsamt, det blir kanske problem med andra 
trafikanter. Det blir lite jobbigare tror jag. Trött på andra förare som kör på 
motorväg. Därför tror jag att kanske lite högre hastighet på motorväg är 
bättre.  

I: För trafikflödet, att det ska rulla på? 

IP5: Exakt. Men annars är det kanske inte så bra att öka hastighetsgränsen 
inne i stan. 

I: Nej. Så egentligen menar du att åka i 120... på nåt sätt är det mer 
trafiksäkert därför att det inte skapar irritation...? 

IP5: Det tror jag. 

Flera informanter hänvisar till att de flesta förare i realiteten ändå kör fortare än 
110 km/h, oavsett om man är född i Sverige eller någon annanstans och trots svensk-
föddas höga efterlevnad vad gäller andra trafikregler. Eftersom man inte tycker att den 
satta gränsen är motiverad ser man inte heller någon anledning till att följa den: att köra 
5 eller 10 kilometer över rådande hastighetsgräns spelar ingen större roll. Enligt 
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följande informant bortser dessutom polisen från om man kör 120 km/h istället för 
110 km/h på motorväg, vilket också tycks understryka ”rätten” att köra fortare än 
tillåtet: 

IP7: Jag menar på motorvägen kör jag 110, men man kan fuska lite till 120. 
Det spelar ingen roll. 

I: Det är inte så stor skillnad menar du, mellan 110 och... 

IP7: Det är inte så stor skillnad. Det är inte så mycket... /.../ Jag frågade mina 
kompisar, svenska kompisar, dom sa att 120, man kan lite grann fuska, det 
spelar ingen roll. Polisen säger ingenting. Det är så. 

 

Flertalet av de intervjuade menar att den rådande hastigheten på landsväg är bra med 
tanke på att dessa vägar inte är lika säkra som motorvägarna. En informant menar dock 
att hastigheten kan höjas även på landsvägarna, trots att de är smalare och därmed 
mindre säkra än motorvägarna. 

Informanterna har stor förståelse för de hastighetsbestämmelser som råder i tätort och 
stadstrafik samt i miljöer där barn vistas, t.ex. nära skolor. En informant menar dock att 
man kanske kan höja hastigheten i tätort, bortsett från vägar nära skolor. 

 

Hastighet – lagar, straff och övervakning 
Med tanke på att de intervjuade inte är riktigt nöjda med gällande hastighetsregler, hur 
ser de på straffen och hur ser de på polisens övervakning i form av t.ex. hastighets-
kameror?  

Flertalet informanter tycker att det är bra att polisen är ute och gör hastighetskontroller 
och menar att det borde finnas fler sådana. Även fartkameror ses överlag som något 
positivt. 

Det är bra med kontroller, men samtidigt måste hänsyn tas till den rådande situationen 
och här brister det, menar en informant. Informanten hänvisar till en situation då han 
själv blev bötfälld. Han var på väg hem från sitt arbete och körde på en mycket väl-
bekant sträcka. Informanten måste upp för en backe, varför han gasar. Därefter blir det 
nerförsbacke och informanten menar att det i detta läge var svårt att snabbt sakta ned 
farten – bilen rullar på. Här stod polisen ”gömd” och informanten fick böter för fort-
körning. Informanten menar att polisen måste ta hänsyn till varje specifik situation, dvs. 
att man som förare ibland inte har något annat val än att bryta mot rådande hastighets-
bestämmelser. Häri ligger en viss kritik: hastighetsbestämmelserna är bra, men de är 
inte alltid anpassade till den trafikmiljö som råder eller till den aktuella trafiksitua-
tionen. 

 

Hastighet – den egna efterlevnaden 
Informanterna uppger att de ofta kör fortare än rådande 110 km/h på de svenska motor-
vägarna, eftersom de känner sig trygga och säkra. Några informanter menar också att 
även om man har en ambition att följa hastighetsreglerna är detta i praktiken svårt. Det 
ses t.ex. som stressande att hela tiden titta på hastighetsmätaren: 

IP2: Nja... Jag kan inte säga nej... När jag kör ibland på motorvägen, ja... 
Kanske, ja, lite mer... Om 110, men inte så mycket. Nej, inte så mycket. Ja, 
skillnaden är fem eller högst tio kilometer. Och ibland när man sitter och 
pratar och samtidigt kör, man kollar inte på den där [hastighetsmätaren]...  
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Hastighet – kulturella skillnader? 
Informanterna har svårt att se några kulturella skillnader mellan svenskfödda och iranier 
avseende synen på hastigheter. En informant menar t.ex. att det mer handlar om ålders-
skillnad, oavsett kulturell bakgrund:  

I: Iranier i Sverige och svenskar i Sverige, finns det någon skillnad mellan 
dom två grupperna? 

IP7: /.../ Skillnaden var... jag såg skillnad mellan ungdomar. Dom som är... i 
min ålder, jag har inte sett någon skillnad. Det är bara ungdomar som kör så 
fort, för dom... dom tänker inte på skyltar eller någonting. /.../  

I: Och det oavsett om det är svenska ungdomar eller...  

IP7: Ja, det spelar ingen roll, det är alla. 
En informant menar att det finns en skillnad mellan de iranier som under sitt första år i 
Sverige kör med sitt iranska körkort (jfr ovan) och de som fått förarutbildning i Sverige 
och dessutom hunnit anpassa sig till svenska trafikförhållanden. Under denna första tid i 
Sverige är det enligt informanten troligt att iranska förare kör som i sitt hemland, det 
vill säga att de följer den iranska normen och t.ex. inte följer rådande hastighetsbegräns-
ningar:  

IP5: När dom [iranier] kommer till Sverige har dom ett år för att köra med sitt 
körkort från Iran. Under den här tiden kanske dom inte kör riktigt samma, 
jämfört med svenska förare. Det är annorlunda. Därför att problemet är att i 
Iran finns det gränser, det finns hastighetsgränser i Iran också, men ingen tar 
dem seriöst. Därför brukar dom köra lite med högre hastighet och när dom 
kommer till Sverige blir det problem. Men dom iranska personer som har 
tagit körkort i Sverige, dom har till exempel läst den här... trafikregler... 
boken. Dom kan svenska regler, dom kör ungefär på samma sätt [som 
svenskar].  

 
7.5 Alkohol och bilkörning 
I Iran råder det enligt islamsk lag totalförbud till alkohol. Hur påverkar detta informan-
ternas syn på alkohol och bilkörning i Sverige? 

 

Synen på alkohol och bilkörning 
På frågan om det är acceptabelt att ibland dricka alkohol och sedan köra bil, om man 
själv inte känner sig påverkad, är svaret ett entydigt nej. För samtliga intervjuade råder 
nolltolerans för onykter körning: 

IP6: Nej, det ska vara nolltolerans. 

I: Inte ens om du dricker ett glas eller så och du känner dig bra... 

IP6: Man tror att man känner.  

 

Alkohol – lagar, straff och övervakning 
I intervjusvaren framkommer att kunskaperna om straffen för onykter körning är vaga, 
samtidigt som man anser att straffen ska vara hårda. När informanterna får information 
om straffen för onykter körning påtalar flera att straffen kanske borde vara ännu hårdare 
än vad som är fallet idag. Straffet på sex år för att som onykter förare ha kört ihjäl 
någon ses t.ex. som för milt. En informant menar också att även om den onyktra kör-
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ningen inte inneburit att någon dött, så ska straffet vara hårt med tanke på att det kunde 
ha skett en dödsolycka. 

Polisens övervakning av onykter körning skulle också kunna göras mer omfattande, 
menar informanterna. Flera av informanterna hänvisar i detta sammanhang till att man 
under alla åren i Sverige mycket sällan stoppats av polisen för alkoholkontroll:  

IP3: Jag har kört bil i Sverige i sjutton år nu. Under dom sjutton åren har dom 
testat mig bara två gånger. Polisen. Särskilt morgonen efter luciatåget. Testa 
folk klockan fem på morgonen. /…/ 

I: Ska det vara fler poliser ute? 

IP3: Javisst. Javisst. Hundra procent.  

Ingen av informanterna anser att det ska vara lägre straff än vad som finns idag för 
onykter körning. Detta gäller även i situationer där föraren kör felfritt och det endast är 
alkoholtestet som visar att han eller hon har druckit alkohol: 

I: Jag tänkte på det vi pratade om hastighet, att där är det mer att polisen ska 
anpassa sig efter situationen? Men alkohol, då funkar inte det sättet? 

IP1: Man väljer innan man sätter sig i bilen. Du väljer att dricka alkohol och 
sen sätta dig i bilen. Men när du sitter i bilen och kör i uppförsbacke, det är 
inte... Det går inte att jämföra.  

 
7.5.1 Alkohol – den egna efterlevnaden 
Informanterna ger en tydlig och samstämmig bild av att man aldrig ska köra onykter 
och deras berättelser tyder också på att de själva inte kör onyktra. Ingen av de 
intervjuade är helnykterister, vilket innebär att det händer att de dricker alkohol. I 
situationer då alkohol förekommer ser man till att få skjuts hem, tar en taxi eller 
undviker att dricka alkohol: 

IP5: Jag tror att det är jättebra att... till och med folköl, som inte är farligt, 
men det är bra att inte dricka alkohol innan man kör bil. Jag menar det är inte 
okej, för mig. Jag gör inte det. 

I: Ingenting alls? 

IP5: Ingenting alls. /.../ Visst, finns det alkoholfri dryck också, jag tar den. 
[skratt] That’s it.  

Endast en person berättar om när han kört onykter och hur olustigt det kändes under 
körningen. Det som informanten främst tar fasta på är den rädsla han kände inför att bli 
stoppad av polisen, dvs. vetskapen om att han faktiskt bröt mot lagen. Rädsla kopplad 
till de risker som följer med onykter körning tycks mer komma i andra hand:  

IP7: Men dom som... nån gång, för tio år sen, inte nu... när jag körde från 
[namn på ort] till Linköping. Då tre gånger jag drack lite grann. Men hela 
tiden var jag rädd! Man kan inte köra bil, därför att man fuskade. Det är 
bedrägeri eller nånting. 

I: Blev du rädd för att åka fast, eller rädd för att du inte hade kontroll? 
IP7: Både två. Både och. Därför att man har gjort nåt fel. Kanske ’jag måste 
köra försiktigt, om polisen stoppar mig, om nåt händer, jag har druckit’. Det 
är så. Det är mycket skillnad. 

 

Alkohol – kulturella skillnader? 
På frågan om de märker någon skillnad i synen på alkohol och bilkörning mellan iranier 
eller andra utlandsfödda och svenskfödda svarar några informanter att det är fler svensk-
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födda än utlandsfödda som kör onyktra. Förklaringen till denna skillnad ligger, menar 
informanterna, i den alkoholkultur som finns i Sverige, i det att man överhuvudtaget har 
en större vana av att dricka alkohol än t.ex. iranier:  

I: Om du tänker på dom du känner, är det dina vänner från Iran eller andra 
länder, eller är det svenskar [som kör onyktra]? 

IP2: Nej, det är svenskar som jag känner. Nej, inte andra länder, som jag 
känner, nej. När dom dricker, dom kör inte alls. Men jag har svenska 
kompisar, dom brukar ta... ja, när dom dricker några stycken öl, dom säger 
det spelar ingen roll. /.../  

I: Vad kan det bero på, tror du, att svenskar gör så, men inte från andra 
länder? 

IP2: Jag tror att dom [svenskarna] är mer vana att dricka. 

Några av de intervjuade ser dock ingen kulturell skillnad när det gäller attityden till 
alkohol och onykter körning. Istället kan det handla om vilken personlig läggning man 
har. Följande informant menar t.ex. att onykter körning förekommer både bland svensk-
födda och bland iranier, men kommer senare in på att svenskfödda nog är mer försiktiga 
och följer lagarna. Detta beror på att svenskfödda har kunskaperna om dessa trafiklagar, 
till skillnad från iranier som bor i Sverige: 

I: Jag tänker på det du berättar om dina kollegor. Tänker dom likadant, tycker 
du? 

IP1: Nej, inte alla. Inte alla faktiskt. Jag känner... att dom ibland dricker två öl 
och sedan sitter i bilen... 

I: Jag vet inte om dom är svenskar, eller från ett annat land... 

IP1: Både svenskar och... 

I: Det är ingen skillnad? 

IP1: Nej, det är ingen skillnad. /…/ Jag tror att svenskar är mer försiktiga. 
Dom känner till lagarna, dom vet vad det handlar om. Men dom från till 
exempel Iran som jag känner, dom tror jag ’Okej, det är ingen fara, jag har 
bara druckit ett glas... vodka eller nånting. Det kan inte påverka mig.’ 

 
7.6 Bältesanvändning i bil 
I Iran har det först på senare år blivit lag på bältesanvändning i bil, men flera av infor-
manterna påpekar att de hört eller själva sett att bälte ändå inte används i någon större 
omfattning i hemlandet. Vad innebär det att komma från ett land där bältesanvänd-
ningen var låg och till ett land där det finns bälteslag? Är det lätt att anpassa sig, eller är 
det svårt och kanske också så att man helst inte använder bälte? 

 

Synen på bältesanvändning i bil 
Samtliga av de intervjuade anser att bälte i bil överlag är bra för trafiksäkerheten, men 
några menar att bältets betydelse för trafiksäkerheten eventuellt kan se olika ut beroende 
på situationen och var i bilen man sitter. En informant använder t.ex. inte bälte i sam-
band med fickparkering: bältet är i vägen eftersom han istället för att använda back-
speglarna vrider kroppen för att se bakåt. En annan informant menar att det visserligen 
är bra att även medpassagerare i baksätet har bälte, men att det ändå är viktigast att de i 
framsätet är bältade. Informanten hänvisar här till att det är de i framsätet som kan råka 
mest illa ut om det händer en trafikolycka. Flertalet av de intervjuade anser dock att det 
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inte spelar någon roll var i bilen man sitter eller vid vilken hastighet – bälte ska alltid 
vara på eftersom en eventuell krasch drabbar alla lika hårt. 

Att bälte ska användas vid höga hastigheter ses som en självklarhet. Några av de 
intervjuade är dock något tveksamma till om det egentligen är nödvändigt med bälte i 
baksätet vid lägre hastigheter, t.ex. i samband med stadskörning. En informant använder 
alltid bälte i baksätet, trots att han är osäker på om det egentligen behövs i lägre hastig-
heter. Eftersom han inte vet konsekvenserna av att inte använda bälte i baksätet tar han 
det säkra för det osäkra, trots att det känns onödigt:  

IP6: Bälte vet jag inte faktiskt... I höga hastigheter, det ska man ha. Det 
tycker jag man ska. Men i låga hastigheter vet jag inte... och i och med att jag 
inte vet om det behövs eller inte, då tar jag det i alla fall. 

I: Du menar att du inte vet vilka lagar som finns eller om... 

IP6: Nej. Hur risken är, för de som har bälte eller inte. Men eftersom jag inte 
vet, då tar jag bälte i alla fall. /.../ När vi kör 30 i nåt område, då tror jag inte 
att det är någon fara. /.../ Dom där hastigheter som är 30... jag tycker att det är 
onödigt. Eller det känns inte som att det skulle behövas bälte. 

Även om man själv använder bälte framkommer det i några intervjuer att man ibland 
åker i bil där medresenärerna inte använder bälte. Informanterna säger att de påminner 
personerna i fråga om bältesanvändning, men att detta ibland inte har någon verkan. En 
informant berättar t.ex. att en del medresenärer säger att han är fånig när han ber dem att 
ta på bälte. Han nöjer sig med att påminna dem, sedan är det upp till dem själva att 
välja. En annan informant berättar att hans barn inte använder bälte då de sitter i bak-
sätet, trots att han som förare tjatar. Barnen ser det inte som riskfyllt att inte använda 
bälte, menar informanten.  

 

Bälte – lagar, straff och övervakning 
Flertalet av de intervjuade känner inte till straffen för att inte använda bälte, men när de 
får vetskap om dem menar de att straffen är rimliga.  

En informant har själv fått böter pga. att hans medpassagerare inte använde bälte. 
Informanten förklarade att han hade påmint om bälte, men medpassageraren hade 
vägrat. Polisen stoppade bilen och informanten fick betala. Men detta var helt i sin 
ordning, menar informanten, eftersom han som förare faktiskt hade handlat fel. 

 

Bälte – den egna efterlevnaden 
Informanterna menar att det inte har varit några problem att börja använda bälte i 
samband med att de kom till Sverige. Visserligen kunde det kännas ovant och konstigt i 
början, men idag har det blivit en självklarhet. I citatet nedan framkommer också att 
bälteslagen i sig var en pådrivande faktor för informantens egen bältesanvändning: 

IP2: Men nu, det är som en vana. När jag sitter i bilen och inte tar bälte, jag 
känner mig naken. Ja, som att det är nånting som fattas. Måste jag göra. Men 
i början, jag kommer ihåg, det var lite jobbigt. Man var lite fast, man kunde 
inte röra sig fritt. Men nu är det precis tvärtom. Man känner sig naken, om 
man inte har bälte. Det är så. /.../ Det var lite jobbigt i början. Men nu är det 
helt okej, och det är jättebra. /.../ 

I: Jag tänker om det inte blev lag i början, skulle du kanske inte gjort det då? 

IP2: Nej, precis. Om det inte var lag, ja.  
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Följande berättelse belyser hur de iranier som kom till Sverige under 1980-talet på egen 
hand fick skaffa sig information om bälteslagen. När informanten i fråga kom till 
Sverige fanns hans bror redan här. Brodern använde bälte och informanten tog efter 
detta beteende. Citatet visar också den skillnad i beteende och synsätt som kan märkas 
mellan å ena sidan iranier som bott ett tag i Sverige, å andra sidan iranier som tillfälligt 
vistas här. Även här är en tydlig anpassning till svenska trafikförhållanden märkbar 
bland informanterna:  

I: Då när du kom hit, då gick inte du någon förarutbildning, utan du fick ditt 
körkort... det måste innebära att du inte heller visste om att det var bälteslag. 
Hur funkar det då? Hur får man reda på sånt? /…/ 

IP6: Ja, det där var faktiskt inte så svårt att…. Första gången... eftersom min 
bror kom hit före mig... och då satt jag i hans bil. Då satte han på bältet och 
jag gjorde samma sak.  Det kändes lite annorlunda, men sen vande man sig 
fort. 

I: Det var inte svårt? Att anpassa sig? 

IP6: Nej, det var det inte alls. Det var det inte. Min pappa kom hit med sina 
kompisar. Första gången vi satte på honom bälte, han sa ’vad är det här, 
varför binder ni mig?!’ [skratt]. ’Ja, det är för att det ska vara säkert. Det är 
för att om det händer nånting, finns det risk att du blir skadad.’ ’Okej då!’. 

En av informanterna kom till Sverige i mitten av 1980-talet, men det är först för cirka 
två år sedan som han började använda bälte. Han fick se en trafikolycka och fick insikt 
om riskerna att köra bil utan bälte. Innan dess tyckte han mest att bältet var i vägen.  

 

Bälte – kulturella skillnader 
Citaten nedan belyser attityder till bältesanvändning i Iran, där bältesanvändning ofta 
upplevs som något onödigt och löjligt:  

IP5: /.../ Förra året var jag i Iran, och jag ville köra bil. Och när jag skulle 
börja köra, jag började med bilbältet, men min bror sa ’Det är inte så bra att 
ha sån där, för alla skrattar åt dig om du gör så!’. Det är lite... tyvärr, så är 
det. Det är kanske lite ett kulturellt problem. Men kanske det i framtiden blir 
lite bättre, jag vet inte.  

IP4: Det var flera år sedan jag var i Iran. Då använde jag bältet och dom sa 
’Fy fan ta av dig bältet! Varför? Du är rädd, använder bälte?!’ 

Som redan nämnts har bälteslag införts i Iran först på senare år. Flera av de intervjuade 
menar att få iranier följer denna lag, vilket sägs bero på att bältesanvändning inte 
kontrolleras. Men det pågår en förändring, även om det går långsamt, menar en in-
formant. Kontroller med böter som följd vid icke-användning av bälte är ett skäl till 
detta, liksom ökade kunskaper om riskerna med att inte använda bälte: 

IP4: Dom här i Sverige, dom sitter... direkt använder bälte. Jag såg många... 
det spelar ingen roll, i stan, utanför stan... dom använder, barn och vuxen. 
Men i mitt hemland, dom använder inte bälte. Dom säger ’vi behöver inte’. 
Dom kör mycket hårt, mycket olagligt, men dom använder inte bälte. Men nu 
använder dom bälte. 

I: Vad beror det på? Är det för att man får böter, eller för att man inser 
farorna med att inte ha bälte? 

IP4: Böter... dom fick böter. Å andra sidan, sakta sakta dom lär sig, det är 
farligt. Om det händer, det här bältet hjälper dig. Det skadar dig inte. Dom 
sakta sakta kommer... 
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Informanterna pekar på att den låga bältesanvändningen i Iran beror på attityder och 
okunskap, låg kontroll av bältesanvändning samt att det finns många äldre bilar som 
saknar bälten. Men de diskuterar inte detta som några egentliga kulturella skillnader 
jämfört med svenska förhållanden. Istället handlar det om förmågan att anpassa sig till 
rådande trafikförhållanden och trafiknormer. En av informanterna har dock en åsikt om 
att personer från Mellanöstern endast använder bälte på grund av polisen och inte som 
följd av att man ser risker med att inte använda bälte. Underförstått kan man här ana att 
informanten ser en kulturell skillnad i attityder och normer vad gäller bältesanvändning:  

IP3: Jag brukar säga, nittio procent av dom som kommer från mellanöstern, 
dom tar bälte bara på grund av polisen. Egentligen.  

 
7.7 Vad är en trafiksäker förare? 
För att ytterligare få en bild av synen på trafiksäkerhet respektive risker i trafiken fick 
de intervjuade svara på en fråga om vad som kännetecknar en trafiksäker förare.  

I svaren läggs stor vikt vid att en trafiksäker förare ska följa rådande lagar och regler. 
Ett perspektiv på detta är att trafik inte ska vara en privat angelägenhet, dvs. att man kör 
som man vill utifrån sina egna åsikter. Om reglerna efterlevs blir också körningen mer 
säker:  

IP6: Så... ha respekt för regler, då tycker jag att det är en säker förare.  

I: Så även om man tycker att det är dåliga regler så ska man ändå följa? 

IP6: Precis. 

I: Varför ska man göra det då? 

IP6: Därför att det måste bli en kompromiss. Det kan finnas olika åsikter när 
man kör bil. /…/ Det är inte någon privat grej, det är allmänt. Ja, en säker 
förare tycker jag ska följa trafikregler. 

Att följa lagar och regler innebär bl.a. att hålla rådande hastighetsbestämmelser, vilket 
tas upp av några informanter. Det som anses särskilt olämpligt i trafiken är personer – 
oftast kvinnor och äldre – som kör i lägre hastighet än vad som är tillåtet. Detta påtalas 
av flera informanter, vid olika tillfällen under intervjuerna. För låg hastighet kan orsaka 
bilköer och påverka det samspel som också ses som viktigt för en trafiksäker förare, 
enligt flera av informanterna. Med samspel avses också känslan för trafikrytmen och 
vikten av interaktion: 

IP5: Kanske det viktigaste för mig är att föraren måste vara försiktig för att 
inte överraska andra trafikanter. Det är det viktigaste, tror jag. Till exempel 
bromsa plötsligt... köra lite fortare när alla tror att han ska stanna eller 
någonting sånt. Men det här när man kör, man måste visa respekt för andra 
trafikanter. Å andra sidan, kanske från hans eller hennes del, vara säker 
betyder att ha bälte, kolla hastighetsgränserna och så kanske följa regler som 
till exempel ha barnstol i bilen. Såna saker. Men det viktigaste för mig, när 
man har interaktion med andra trafikanter, det är att inte överraska dom 
andra.  

Endast en förare nämner nykterhet som första spontana svar på frågan vad som ut-
märker en trafiksäker förare. Med tanke på informanternas samstämmiga syn, dvs. att 
det ska råda nolltolerans för onykter körning, är det något förvånande att inte fler tar 
upp detta. Kanske ses det som något alldeles för självklart, dvs. att aldrig köra alkohol-
påverkad i trafiken? 
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Några av de intervjuade betonar förarens hälsa och betydelsen av att ha en bra syn. I 
detta sammanhang kommer de även in på ålderns betydelse. Medan äldre förare tende-
rar att vara för försiktiga och osäkra i trafiken tenderar yngre förare istället att köra för 
fort. Yngre förare är också dåliga på att följa lagar och regler samt har ett behov av att 
hävda sig i trafiken. En annan informant kommer in på vikten av reaktionsförmåga och 
påtalar i detta sammanhang att man med åldern måste inse att man kanske inte längre 
har samma snabba reaktionsförmåga som då man var ung. Att reaktionsförmåga har 
betydelse för en trafiksäker körning framkommer även i svaren på en fråga rörande 
skillnader i mäns respektive kvinnors körning. Flertalet av de intervjuade menar att det 
finns skillnad i mäns och kvinnors sätt att köra. Kvinnor kör mer försiktigt än män, 
medan män bryter mer frekvent mot lagar och regler. Flera av informanterna anser dock 
att den försiktighet som kännetecknar kvinnors körsätt inte alltid är bra. Försiktigheten 
skapar irritation och svårigheter i framkomlighet för övriga trafikanter. Försiktighet 
tycks i detta sammanhang inte förknippas eller relateras till uppmärksamhet, som är 
ytterligare en egenskap hos bra förare, vilket flera av de intervjuade nämner. Som 
exempel ges vikten av att titta i speglar, använda blinkers och att vara koncentrerad på 
körningen: 

IP7: Man måste... kolla hela tiden speglar och bakåt. Allt. Allt måste man 
använda när man kör bil. När man ska köra till höger måste man använda 
blinkers. Allt måste man använda för säkerhetsskull. 

En informant menar att en trafiksäker förare håller avståndet till andra bilar. En trafik-
säker förare kännetecknas även av att ha körvana och erfarenhet. En av de intervjuade 
betonar också att en trafiksäker förare ska ha kunskaper om bilen. Det handlar om att 
man som förare måste ha kontroll över bilen. Bilens bromsar måste t.ex. fungera, efter-
som det är viktigt att kunna bromsa i olika situationer. Slutligen nämns också förmågan 
att anpassa sin körning efter yttre omständigheter, som väderlek och tid på dygnet.  

 
7.8 Hur är du själv som förare?  
Hur uppfattas man som förare? 
Informanterna fick en fråga om hur de ser på sig själva som förare och hur de tror att 
andra ser på dem i denna roll. ”Försiktig” är det ord som flertalet av de intervjuade 
använder i detta sammanhang. Sammantaget ser de sig själva som ”godkända” förare. 
Flera beskriver också sig själva genom att berätta hur deras fruar upplever deras kör-
ning: 

IP4: Jag kör bra och försiktigt. Min fru sitter till exempel med mig och säger 
att hon är mycket bekväm, när hon sitter bredvid mig. 

I: Men hon tycker inte det när hon kör med andra män? 

IP4: Andra... hon säger att dom kör lite hårdare. Eller många kommer nära, 
bakom bilen. Jag tänker när lampan är grön, eller röd, den här bilen ska ju 
stanna eller bromsa. Jag bromsar lite grann och kör sakta, innan jag... pang, 
jag kan inte bromsa på en gång!  

 

Vad gör dig arg och irriterad i trafiken? 
Finns det någonting som gör de intervjuade irriterade eller arga i trafiken och hur reage-
rar man i så fall? Det som framkommer i intervjusvaren är bl.a. irritation över andra 
förares velighet, dvs. när man inte vet hur andra förare kommer att agera: 
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IP6: Det händer ibland [skratt]. I korsning, ibland, att det står en framför mig 
och låter alla bilar passera förbi. Antingen vet inte den personen hur vägen 
fungerar, eller... ja. 

I: Du menar att dom åker inte in i korsningen? 

IP6: Nej, dom låter alla åka... ’jag kan stå här tills i morgon!’  [skratt]  

I: Vad gör du då? Tutar..? 

IP6: Nej... det gjorde jag faktiskt en gång, men annars väntar jag. Ja. 

 

Liksom i andra sammanhang under intervjuerna betonar informanterna irritation över 
förare som kör för långsamt, dvs. färdas under rådande hastighetsgräns. På motor-
vägarna händer detta mer sällan, eftersom man här kan välja fil att köra i. Istället 
handlar det om bilkörning i t.ex. stadsmiljö och i andra trafiksituationer där man inte har 
möjlighet att göra en omkörning. Men trots att man i en sådan situation är irriterad gör 
man ingenting annat än väntar, eftersom det ändå inte går att göra något för att förändra 
situationen. En av de intervjuade hänvisar i detta sammanhang till sin ålder och erfaren-
het, att han med åren inte hetsar upp sig lika mycket som förare trots faktorer i trafiken 
som irriterar. 
 
7.9 Att anpassa sig  
Iakttagelser och egna misstag 
Sex av de sju intervjuade kom till Sverige under 1980-talet, då man inte behövde 
genomgå förarutbildning för att få ett svenskt körkort. Intervjuerna vittnar om att de 
informanter som då kom till Sverige själva har fått lära sig hur den svenska trafiken 
fungerar, framförallt genom egna iakttagelser av hur andra kör bil. En informant berättar 
t.ex. att det i Iran är vanligt att man backar in på enkelriktade gator. I Sverige märkte 
informanten att det inte var brukligt att göra så och slutade därför med detta beteende. 
Andra exempel som tas upp är körning i cirkulationsplats och reglerna vid trafikljus, där 
man själv lärde sig vilka regler och beteenden som gällde genom att se hur andra 
agerade. Utöver egna iakttagelser fick man också information om t.ex. lagar och regler 
av vänner och kollegor. Även egna misstag i trafiken tas upp som exempel på hur man 
successivt blev införstådd med hur trafiken i Sverige fungerade. 

 

Snabb anpassning 
Samtliga intervjuade, även den person som kom till Sverige under 1990-talet och som 
har genomgått svensk förarutbildning, menar att anpassningen till de svenska trafik-
förhållandena har gått bra och utan större problem. Man upplever också att det snabbt 
gick att anpassa sig till den svenska trafikkulturen.  

I övrigt har informanterna inte så mycket att berätta om hur det var i början av denna 
anpassningsprocess, vilket möjligen kan vara ett tecken på att det har upplevts som 
”smärtfritt”. En informant menar att de som kommer från Iran till Sverige idag troligtvis 
har svårt att anpassa sig med tanke på de stora skillnaderna mellan trafikmiljön i de två 
länderna. Trafiksituationen i Iran har också förvärrats sedan 1980-talet, menar infor-
manten vidare. I likhet med många andra berättelser i intervjuerna betonas här hur 
förare i Iran inte följer reglerna, utan istället använder sig av sin körskicklighet:  

IP1: Man vänjer sig här, man lär sig hur svenskar kör... kulturen. /.../ Men om 
nån kommer idag från Iran och vill köra bil här, det är säkert att han kommer 
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att ha massor av problem. För att dom använder sig inte av lagen. Dom bara 
använder sig av sin skicklighet. Manövrerar händelserna som förekommer 
och sånt.  

En informant menar att det är relativt lätt att anpassa sig eftersom trafikreglerna i 
grunden är de samma i Iran och Sverige. Skillnaden är att man i Sverige följer reglerna 
eftersom man annars riskerar att mista sitt körkort: 

I: När en iransk förare kommer till Sverige, menar du, så händer det 
automatiskt att han eller hon följer de svenska reglerna? 

IP4: Ja. Jag också. När jag kom hit, jag följer samma regler. 

I: Var det svårt? Var det lätt? Upplevde du det som att det gick fort? 

IP4: Nej. Nej, inte svårt. Jag tittar hur alla kör. Samma regler, jag kör samma 
regler. Det är inte svårt. Det är lättare för oss hur vi kör här. /.../ Här finns 
regler, och du måste acceptera. 

I: Och det går lätt? 

IP4: Ja, det är lätt. 

I: Andra som du känner... det är inte bara du som känner så här, det är även 
andra iranier? 

IP4: Andra iranier, ja. De kör här, mycket lätt. /.../ Skulle han köra likadant 
[som i Iran] skulle han få lämna sitt körkort.  

 

En svensk iranier i Iran 
Att de intervjuade har anpassat sig till den svenska trafikkulturen uttrycks också när de 
som har varit på återbesök i sitt hemland Iran berättar om den ”kulturkrock” som då 
uppstod. Som svensk iranier i Iran känner man stor rädsla för att vistas i trafiken. Skill-
naden mellan de två ländernas trafikkultur blir mycket påtaglig: 

IP3: Det var första gången 1995, som jag åkte till Iran /…/. Jag satt bakom 
ratten och skulle in i rondell. Jag körde fem gånger i den där rondellen. Och 
min bror sa ’Varför gör du så här? Kör ut!’. Och jag blinkade och blinkade, 
ingen som tittade på den där jävla lampan! ’Du måste bara gå ut!’ ’Men 
hur?!’ /…/ Ingen som stannar och säger ’varsågod’. För att du kommer från 
Sverige…! [skratt] Och sen när jag var i Teheran, hos en kompis… Jag och 
hans fru skulle handla, lite presenter till Sverige och sånt. Och hon säger ’du 
måste köra bilen’.  Och jag, ’nej, nej, nej, aldrig aldrig.’. Jag provade, men 
mitt i trafiken sa jag ’du måste köra!’. Och hon körde som vanligt, men jag 
tittade… fy fan… Det var jättesvårt. När man går härifrån och dit.  

 
7.10 Synen på utbildning och information 
Skillnader mellan svensk och iransk förarutbildning 
Några av informanterna nämner spontant under intervjuerna att körkortsutbildningen i 
Iran inte är lika omfattande som den svenska körkortsutbildningen. En informant sakna-
de t.ex. i sin iranska körkortsutbildning information om betydelsen av bältesanvändning. 
En annan informant belyser skillnaderna vad gäller lagefterlevnaden i Iran respektive 
Sverige genom att jämföra den iranska körkortsbokens sidomfång med den svenska. 
Den svenska körkortsboken är enligt informanten mycket mer omfattande än den som 
används i Iran, vilket han menar leder till att svenska körkortstagare har bättre regel-
kunskaper än körkortstagare i Iran: 
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IP5: Ett problem i Iran är att om du jämför den här boken [svenska 
körkortsboken] med boken som används i Iran... den här är ungefär 300 sidor, 
och du hittar där [i Iran] en bok med säg 30, 40 sidor. Inte så många regler. 
Jag tror det är en viktig skillnad. Och därför, förare i Iran... Det finns många 
som inte kan reglerna bra, i Iran. Och när de kommer till Sverige, läser 
kanske lite... går kurs eller läser den här boken och tittar på andra trafikanter. 
Det blir okej. Allting går bra. 

 

Är lagen från 1991 bra? 
Sedan 1991 måste de som bosätter sig i Sverige genomgå en svensk förarutbildning för 
att få svenskt körkort. Flera av de informanter som kom till Sverige under 1980-talet har 
en uppfattning av att detta inte enbart är bra. De menar att de som redan har tagit kör-
kort i sitt hemland faktiskt kan köra bil. Dessutom finns det i grunden samma regler i 
Iran som i Sverige, varför det anses omotiverat att behöva gå en förarutbildning bara för 
att man flyttat till ett nytt land: 

IP4: Jag tror inte dom behöver [genomgå en svensk förarutbildning].  

I: Det var bättre det sättet som var innan? 

IP4: Jag tror dom behöver inte. Dom har kommit hit, dom har sedan tio år, 
femton år, tjugo år körkort. Dom körde i Iran. Eller i sitt hemland. Bara 
reglerna måste dom...  /.../ Men dom har i alla fall kört bil [utlandsfödda som 
kommer till Sverige]. /.../ Han är förare, han kan köra. Men dom måste tjäna 
lite pengar... [trafikskolorna].  

 

En informant menar att svårigheterna med att lära sig det svenska språket kan innebära 
att förarutbildningen blir onödigt svår för nya svenskar. Istället skulle man kunna ha ett 
system där utlandsfödda får en fadder som hjälper personen i fråga att anpassa sig till de 
svenska trafikförhållandena:  

IP1: Jag tror... den lagen är kanske lite för hård för vissa som har haft körkort, 
va. /.../ Till exempel en person som... förti, femti år... kan inte lära sig 
svenska så bra. Han kan hantera bilen, han kan köra bil. Men sättet att köra 
bil, han måste lära sig här i Sverige. Det räcker med att okej, nån person, en 
fadder, under till exempel ett år, när han vill köra bil... två timmar per dygn, 
eller två timmar per vecka. Prova med honom. Och sen få sitt körkort.  

 

Ett par av de informanter som kom till Sverige under 1980-talet uttrycker att förarut-
bildning för nya svenskar är positivt. En informant menar att utbildningen är bra med 
anledning av att trafiksituationen i Iran har förvärrats sedan han själv bodde i Iran. De 
som immigrerar till Sverige idag bör gå en svensk förarutbildning, särskilt med anled-
ning av att skillnaderna i trafikförhållandena idag är så stora mellan de två länderna: 

I: Dom som kommer nu till Sverige, för att få svenskt körkort så måste dom 
gå en utbildning /.../. Tror du att det är bra, eller behövs det inte? 

IP6: Det är bra. 

I: På vilket sätt är det bättre än det som ni hade... Om det ändå är så lätt att 
anpassa sig, som du säger?  

IP6: Jo... som sagt... nu är det ju mycket värre än förr, i Iran [avser 
trafiksäkerhet]. Så det är bra att dom får svenska trafikregler också. Eller att 
dom kanske kan anpassa sig ändå, så är det bra att ha en utbildning, i alla fall. 



 

118 VTI rapport 640 

I: Det är ju många som kom under 80-talet, från Iran. Om du jämför dom som 
kom då, jämfört med dom som kommit inom loppet av tio år nu... tror du att 
det är någon skillnad mellan dom två grupperna av svenska iranier? 

IP6: Ja, det kan det vara. 

I: På vilket sätt? 

IP6: Dom som kom i början av 80-talet, dom lärde ju ett system som var 
före... regimen alltså. Det fanns lite bättre regler och lagar då i alla fall. 

I: Dom hade med sig lite bättre trafiksäkerhetstänk, än dom som kommit 
nyligen? 

IP6: Ja, precis. 

 

En annan informant menar dock att det eventuellt kan finnas skillnader mellan de iranier 
som kom till Sverige före lagen från 1991 och de som kom efter lagens införande. Infor-
manten menar att de som inte gått förarutbildningen fortfarande gör felaktigheter i 
trafiken, vilket har sin grund i ett körbeteende som är präglat av förhållandena i födelse-
landet Iran: 

IP5: Dom som kom på 80-talet [iranier till Sverige]... jag kan se lite skillnad 
kanske, på sättet som dom kör. Till exempel en skillnad som... ibland skojar 
jag och pratar med dom som kom på den tiden och jag säger ’okej, när ni 
kommer till rondellen, det finns två körfält och man måste följa det yttre 
körfältet för att gå direkt...’. Men ibland ser jag att dom kommer direkt till 
rondellen och kör direkt fram till det hållet som inte är okej. Jag tror att det 
kommer ifrån den här kulturen som dom har fått från Iran, och tyvärr dom har 
ingen kör... Jag menar dom har ingen körutbildning i Sverige och dom har 
fått direkt sitt körkort översatt till svenskt körkort. Men just nu när man får 
lite utbildning, läser boken och såna saker, det blir helt annorlunda.  

 

Den iranier som kom till Sverige under 2000-talet menar att den svenska förarutbildning 
som han själv fick genomgå för att få svenskt körkort var helt ”okej”. Det finns böcker 
på persiska, men dessa är enligt informanten dåligt översatta, varför han valde att läsa 
och göra provet på svenska. Visserligen var det svårt med det svenska språket i början, 
men informanten menar att det ändå är bra att kunna de svenska trafikbegreppen då man 
kör bil i Sverige. Ytterligare en informant tycker att förarutbildningen ska ges på 
svenska, bl.a. med anledning av att vägskyltarna är på svenska. Dessutom ser infor-
manten denna fråga i ett större perspektiv: en förarutbildning på svenska blir ett sätt för 
nya svenskar att komma in i det svenska samhället överlag. 

 
7.11 Sammanfattning 
Iransk trafikkultur kontra svensk trafikkultur 
De sju informanterna ger samma bild av trafiksituationen i Iran. Iran är ett bergigt land, 
vilket innebär att vägarna är krokiga och smala. Bilarna är ofta av äldre modell och det 
är först på senare år som besiktningsverksamhet har inletts. Efterlevnaden av trafik-
regler är låg i Iran. En anledning till detta kan enligt några informanter vara att regel-
brott i trafiken ibland uppfattas som ett sätt att opponera mot en makt man annars inte 
har möjlighet att sätta sig emot. Här ska noteras att denna uppfattning kan vara färgad 
av det faktum att informanterna kom till Sverige under 80-talet när den första stora 
gruppen av politiska flyktingar från Iran togs emot i Sverige. I intervjuerna ställdes inte 
frågor om skälen till deras invandring eller vad de ansåg om regimen i födelselandet 
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Iran, men det är möjligt att de delar av intervjuerna som berör iransk trafikkultur kan 
vara präglade av en regimkritik från informanterna. Detta skulle kunna vara ett metodo-
logiskt problem som påverkar tolkningen av intervjusvaren. Förarutbildningen i Iran 
fokuserar enligt uppgift mer på själva manövreringen av fordonet och mindre eller inte 
alls på riskbeteende. De menade också att poliser kan mutas i samband med trafik-
kontroller, varför man kan undgå straff som böter, fängelse eller att bli av med sitt 
körkort. Ytterligare en aspekt som påpekas är att antalet bilar i Iran har ökat markant 
under senare år, medan vägnätet inte har anpassats till detta. Vägarna sägs vara dåligt 
underhållna och trafiken stressig och hetsig. I jämförelsen mellan trafikförhållandena i 
Iran respektive Sverige framstår i intervjuerna de båda länderna som varandras mot-
satser.  

 

Hastighet 
Även när det gäller frågan om hastighetsbestämmelser på svenska vägar ger intervju-
svaren en samstämmig bild. Informanterna menar att de svenska motorvägarna är 
tillräckligt säkra för att man utan risk ska kunna köra fortare än 110 km/h, vilket även 
några informanter säger sig göra. Flera av informanterna menar att hastigheten kan 
höjas till 120 km/h och några menar att den kan höjas till 130 km/h. På landsvägar anser 
de flesta att de rådande hastighetsgränserna är bra, liksom de som gäller i tätorter och 
inom städer. Några menar dock att man borde höja hastighetsgränsen till 100 km/h på 
landsväg och en person tror också att man utan säkerhetsrisk skulle kunna köra i 
50–60 km/h inom städer, förutsatt att det inte finns skolor eller liknande i närheten.  

Samtliga informanter irriterar sig på personer som kör långsamt, dvs. under tillåten 
hastighet. Att köra i lägre hastighet än vad som står på hastighetsskyltarna innebär att 
övriga trafikanter blir stressade eftersom framkomligheten försämras pga. växande 
bilköer. Detta gäller på smala vägar och i städer, men inte på motorvägar där man kan 
köra i det körfält som bäst passar den egna hastigheten. Ingen av de intervjuade nämnde 
att de blev irriterade eller arga om någon körde över rådande hastighetsgräns.  

Informanterna accepterar de gällande svenska straffen för hastighetsöverträdelser. Detta 
trots att de anser att hastighetsgränserna skulle kunna höjas med anledning av att de 
svenska vägarna är säkra och trots att de själva ibland kör över hastighetsgränserna. 
Man ser också positivt på övervakning i form av poliser och fartkameror. Några menar 
att polisen borde vara mer flexibel under sina kontroller och se till den specifika situa-
tionen: kanske var man t.ex. som förare tvungen att under en kort sträcka köra något för 
fort. 

 

Alkohol 
Informanterna är eniga om att alkohol och bilkörning inte hör ihop där flertalet uttrycker 
att det borde finnas en nolltolerans. Flera personer tycker att dagens straff för onykter 
körning ärr för milda. Samtliga informanter dricker ibland alkohol, men aldrig i sam-
band med att de ska köra bil. I Iran är alkohol enligt islamsk lag förbjudet överhuvud-
taget. Ändå finns enligt informanterna problem med onykter körning i hemlandet, vilket 
de anser bero på bristfälliga kontroller samt att polis ibland går att muta. Informanternas 
nolltolerans beror inte på att man följer islamisk lag, dvs. att man kör nykter av religiösa 
skäl utan i stället märks här en tydlig koppling till de faror man ser med att köra bil 
onykter.  
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Bilbälte 
Samtliga av de intervjuade säger sig använda bilbälte i alla situationer, oberoende av var 
man sitter i bilen. De som kom till Sverige under 1980-talet hade körerfarenhet från ett 
Iran där bälteslag inte fanns och där bältesanvändningen var låg. Informanterna menar 
att de anpassade sig snabbt till den svenska bälteslagen. 

Några av informanterna tror att det egentligen kanske inte är nödvändigt att använda 
bälte i baksätet vid låg hastighet. Detta indikerar att det finns vissa kunskapsbrister 
gällande bältesanvändning. En av informanterna har börjat använda bälte först på senare 
år, efter att ha sett en svår olycka. En viss brist i riskmedvetenhet är också märkbar i det 
att man låter medpassagerare åka obältade. Man tar ansvar för att själv vara bältad, men 
vill ibland inte vara påstridig när det gäller medpassagerares bältesanvändning.   

 

Anpassningen till svenska förhållanden 
I intervjuerna framkommer att körstilar i de två länderna Sverige respektive Iran upp-
levs som fundamentalt olika och att de två länderna uppvisar två helt olika synsätt på 
risker i trafik. Ändå påpekar samtliga informanter att det har varit lätt att anpassa sig till 
den svenska trafikmiljön. Här ska man ha i åtanke att sex av informanterna har bott i 
Sverige under lång tid och att de under årens lopp kan ha glömt hur de faktiskt upplevde 
bilkörningen i det nya landet i början. 

 

Information och utbildning 
De informanter som inte har gått någon svensk förarutbildning menar att de på egen 
hand har fått lära sig vad som gäller i den svenska trafiken. Dessa informanter tror inte 
att de skulle ha behövt svensk förarutbildning för att få köra bil. Informanterna menar 
att utlandsfödda som har körkort från sitt hemland trots allt kan köra bil och har körer-
farenhet. I de fall som lagar och regler skiljer sig åt kan man som ny svensk lära sig 
genom att anpassa sig till de rådande förhållandena.  

 

Etniska skillnader? 
Flertalet av de intervjuade har svårt att se några kulturella orsaker till de skillnader som 
de själva menar finns mellan Sverige och Iran vad gäller trafikbeteenden och attityder 
till bilkörning. Man hänvisar istället till att ålder, kön och personlighet påverkar kör-
beteenden.  

I intervjuerna återkommer informanterna ofta till det faktum att det saknas trafikkontrol-
ler i Iran och menar att detta är ett av flera skäl till att lagar och regler inte följs. Indirekt 
pekar intervjumaterialet på att informanterna ser trafikkontroller och övervakning som 
ett viktigt led för att verka för att regler och lagar verkligen efterlevs. Informanterna 
menar också att iranier anpassar sig till de trafikregler som gäller i Sverige. Eventuella 
kulturella olikheter i attityder och beteenden suddas ut, men i en inledande fas, när en 
iranier precis kommit till Sverige, skulle sådana skillnader i trafiksyn kunna finnas.  

Det är således svårt och vanskligt att utifrån det begränsade antalet intervjusvar se vad 
som kan härledas som specifikt för den utvalda gruppen, nämligen iranska män: skiljer 
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sig egentligen svaren från dessa informanter från den syn som skulle framträda hos 
representanter för svenskfödda män i motsvarande ålder?  

 

Synen på sig själv som förare 
Informanterna ger en samtydig bild av sig själva som förare: de menar att de är för-
siktiga och laglydiga och beskriver sig själva som ”godkända” förare som vänner och 
familj känner sig trygga med. Samtliga irriterar sig på långsamma förare, men ingen 
säger sig agera på annat sätt än att ta det lugnt, eftersom det inte finns så mycket annat 
att göra. Flera hänvisar i detta sammanhang till sin ålder.  

 

Synen på trafiksäkerhet och risker överlag 
På frågan om vad som kännetecknar en trafiksäker förare betonar samtliga informanter 
de aspekter som redan tidigare tagits upp under intervjun, dvs. att en trafiksäker förare 
håller hastighetsgränsen, kör nykter och använder bälte. Därutöver nämns aspekter som 
förmåga att följa trafikrytmen, vara uppmärksam och ha en bra reaktionsförmåga.  

I intervjuerna ger informanterna två olika bilder av vikten av att följa lagar och regler, 
beroende på sammanhang. Man har nolltolerans för onykter körning och bälte ses som 
viktigt för trafiksäkerheten, medan man däremot inte anser det som riskfyllt att köra 
10 km/h för fort på motorväg. När det gäller bälte och hastighet märks en viss 
kunskapsbrist avseende riskförståelse. Att använda bälte i baksätet ses till exempel 
enligt flera informanter inte som helt nödvändigt i de fall man kör med låg hastighet.  

I intervjumaterialet märks en stor skillnad mellan synen på straff för onykter körning 
respektive hastighetsöverträdelser. När det gäller alkohol menar informanterna att man 
kan göra ett eget val innan man sätter sig i bilen. När det gäller hastighet menar en 
informant att man ibland hamnar i en situation där man måste överskrida hastigheten. 
Medan informanterna ser tydliga risker med att köra utan bälte eller med alkohol i 
kroppen ser de inte sådana risker i samband med att köra 5–10 km/h för fort. Man 
känner sig säker dels på vägen, dels på den egna körningen och man menar att även 
svenskfödda själva överskrider tillåtna hastighetsgränser.  

Samtliga informanter poängterar vikten av att följa de svenska reglerna och lagarna. I 
detta sammanhang ges också en bild av svenskfödda som mycket laglydiga. Informan-
terna betonar också att det i Sverige är helt nödvändigt att som bilist följa lagar och 
regler, medan det i Iran faktiskt kan vara trafikfarligt att vara laglydig. Häri finns en 
ambivalens: man kan inte alltid följa reglerna i Iran, då det skulle innebära trafikfara, 
men samtidigt återkommer informanterna genomgående till de risker och faror som 
bilkörning i Iran innebär i och med att ingen följer regler.  

Det framkommer också i intervjuerna att lagefterlevnad i hög grad relateras till graden 
av kontroller, övervakning och straff. I informanternas jämförelser mellan svensk och 
iransk kultur betonas att den låga lagefterlevnaden i Iran till stor del beror på bristen av 
kontroller och övervakning, vilket i sin tur skapar risker i trafiken. Förutsättningar för 
att faktiskt följa regler och lagar är, enligt informanterna, mycket bättre i Sverige än i 
Iran.  
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8 Diskussion 
Sverige är ett mångkulturellt land. I det svenska befolkningsregister från 2003 som 
analyserades i registerstudien fanns 1 077 596 utlandsfödda personer, vilket motsvarade 
ungefär 12 procent av hela den dåvarande befolkningen. Om man jämför med andra 
länder är antalet trafikolyckor i Sverige förhållandevis få, men ändå omkom 445 män-
niskor i trafikolyckor år 2006 och många fler skadades. I en studie av Eriksson (1998) 
fann man att bland de utlandsfödda med körkort var andelen inblandade i trafikrela-
terade olyckor något högre jämfört med de svenskfödda (4,6 % mot 3,4 %). Detta gav 
upphov till föreliggande studie med det övergripande syftet att undersöka utlandsföddas 
syn på trafiksäkerhet samt att skatta deras risker i det svenska vägtransportsystemet 
jämfört med svenskföddas risker. Studien består av fyra delstudier som var och en på 
sitt sätt bidrar till att belysa bakgrunden till den högre risken och kan ligga till grund för 
effektiva åtgärder för att reducera olycks- och skaderisker bland utlandsfödda. I del-
studierna användes olika metoder som kompletterade varandra. Den första delstudien är 
en litteraturstudie, i vilken forskningslitteratur som behandlar etnicitet (”race/ethnicity”) 
och trafiksäkerhet studeras. Litteraturstudien avsåg att ge en bild av den internationella 
forskningen inom området samt till viss del utgöra grunden för utformningen av de 
övriga studierna.  

Den andra delstudien är en registerstudie. Den belyser den utlandsfödda populationen i 
Sverige och gör jämförelser med ett urval av den svenskfödda populationen som liknar 
den utlandsfödda gruppen med avseende på ålders- och könsfördelning samt kommun-
grupp. Effekten av olika faktorer som kan påverka olycksrisken beaktas, såsom ålder 
och kön.  

Den tredje delstudien avser att med hjälp av en teoretisk modell predicera och förklara 
utlandsföddas och svenskföddas självrapporterade beteenden, intentioner och attityder 
när det gäller hastighetsöverträdelser, användning av bilbälten och säkerhetsutrustning 
för barn i bil.  

Slutligen, i den fjärde och sista delstudien genomförs ett antal djupintervjuer med en 
mindre grupp av män födda i Iran för att närmare belysa tankar kring riskbeteende och 
kulturella skillnader.  

Resultaten från litteraturstudien visade på ett tidigt stadium att det fanns ytterst få 
studier om utlandsfödda. Forskningen fokuserade främst på etniska minoriteter. I denna 
delstudie hamnar därför begreppet etnicitet i fokus. Resultaten kan trots detta ses som 
relevanta för gruppen utlandsfödda med tanke på att de resultat som framkommit delvis 
har en koppling till frågor kring trafiksäkerhet och förares födelseland. Problematiken 
tycks i vissa fall vara densamma för etniska minoriteter som för utlandsfödda vad avser 
t.ex. språk och socioekonomiska faktorer inklusive inkomst och utbildning. 

Resultaten från litteraturstudien visar att vissa etniska minoritetsgrupper har en högre 
risk att dödas i trafiken, något som gäller oavsett ålder och trafikantgrupp. Personer från 
Latinamerika liksom även ”svarta” är grupper som enligt amerikanska studier utmärker 
sig som högriskgrupper. Resultaten från registerstudien pekar till viss mån i samma 
riktning, eftersom personer födda i Latinamerika är en av högriskgrupperna i Sverige.  

I föreliggande studier har personer inte klassificerats efter hudfärg eller etnicitet. Istället 
har studien använt sig av en indelning av världen i olika zoner som tagits fram i tidigare 
forskning inom området (Gustafsson och Falkmer, 2006). Indelningen följer geografiska 
gränser, vilket sällan etnicitet eller hudfärg gör. Det är därför omöjligt att här finna mot-
svarigheter till vare sig den grupp som i den internationella litteraturen beskrivs som 
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”svart” eller till de olika minoritetsbefolkningar och ursprungsbefolkningar som har 
studerats på annat håll.  

En grupp som inte behandlats i någon högre utsträckning i litteraturen är utlandsfödda 
personer från Mellanöstern och Nordafrika, vilket var den grupp som uppvisade högst 
olycksrisk i trafiken enligt resultaten i registerstudien. Dock gav en tidigare register-
studie (Yahya, 2001) liknande resultat som föreliggande registerstudie. 

Vissa beteenden hos förare har visat sig ha en stark koppling till trafikolyckor. Väl-
kända exempel på sådana beteenden är rattonykterhet och hastighetsöverträdelse (Elvik 
& Vaa, 2004). En stor andel studier har även funnit en koppling mellan skadegraden vid 
olycka och utebliven användning av bilbälte eller bilbarnstol. En fråga är därför om den 
höga sannolikheten hos utlandsfödda i Sverige att bli inblandade i en personskade-
olycka, vilken visas i registerstudien, beror på att dessa grupper i högre grad än andra 
bryter mot hastighetsbegränsningen, promillegränsen eller lagen om bilbälte och 
bilbarnstol.  

När det gäller hastigheter uppvisade resultaten från litteraturstudien endast en studie 
som bekräftade att etniska minoriteter i högre grad än andra bröt mot dessa regler. 
Tvärtom var det fler studier som inte bekräftade hypotesen: I t.ex. två svenska studier 
och en amerikansk studie fann man att det var ”majoritetsbefolkningen” snarare än 
invandrare/utlandsfödda som oftare bröt mot hastighetsbestämmelserna. Även resultaten 
från vår enkätstudie visar att utlandsfödda i lägre grad än svenskfödda har för avsikt att 
köra för fort (dvs. köra 65 km/h på 50-väg i tätort).  

När det gäller bältesanvändning visade litteraturgenomgången exempel på flera studier 
där det framkommer att etniska minoriteter i mindre grad än andra använder bilbälte och 
att deras barn oftare är obältade än andra. Detta kan även tänkas vara en förklaring till 
varför utlandsfödda i Sverige har högre olycksrisk än svenskfödda, vilken stöds av 
resultaten i vår enkätstudie. Där var de svarandes intention att köra obältad i tätort samt 
att låta barnet färdas i bil utan bälte högre för vissa utlandsfödda. Informanterna i 
intervjustudien kom från ett land där det inte fanns någon bälteslag. Trots att de enligt 
egen utsago anpassade sig relativt snabbt till de svenska förhållandena var det svårt i 
början att anpassa sitt beteende i detta avseende. Sammantaget styrker dessa resultat 
också att det kan finnas en viss koppling mellan hemlandets regler vad gäller bilbälte 
och regelefterlevnad i det nya landet. Det är vidare möjligt att den lägre användningen 
av säkerhetsutrustning främst gäller dem som har vistats en kortare tid i landet.  

Alkohol i trafiken är ett annat problem som skulle kunna förklara antalet trafikolyckor 
bland etniska minoriteter. Amerikanska studier har t.ex. visat att det var vanligare att 
latinamerikaner och ursprungsamerikaner körde onyktra jämfört med personer från 
Afrika och Asien. En förklaring som nämns är att man i muslimska länder har en annan 
syn på alkohol än i kristna och katolska länder. Denna dimension är något som även 
deltagarna i intervjustudien diskuterade. Den islamiska lagen förbjuder alkohol men 
trots det förekommer onykter körning i Iran, enligt informanterna i intervjustudien. De 
intervjuade anser dock att det i Sverige främst är svenskfödda som kör onyktra, efter-
som Sverige har en annan alkoholkultur än många andra länder. Litteraturstudien fann 
också några studier som visade att alkohol och bilkörning var mer vanligt bland ”vita”, 
jämfört med ”icke-vita”. I de flesta studier var det dock någon etnisk minoritet som i 
högre grad körde onyktra. 

Brott mot hastighetsbegränsningar, promillegränser och bälteslagar är beteenden som 
kan beskrivas som felhandlingar. I det sammanhanget har tre olika typer av mänskliga 
felhandlingar identifierats: rutinfel (”lapses”), misstag (”error”) och medvetna felhand-
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lingar (”violations”) (se Reason, Manstead, Stradling, Baxter & Campbell, 1990). 
Rutinfel beror på bristande rutiner som i sin tur kan bero på ovana, slarv eller glömska, 
t.ex. att man glömmer att ta på sig bilbältet. Misstag kan t.ex. handla om brister i 
bedömningen av andras hastighet, dvs. uppmärksamhetsfel. Medvetna felhandlingar 
skiljer sig från de två andra typerna av felhandlingar, eftersom dessa innebär att man 
medvetet avviker från rutiner som ska skydda individen från fara. Medvetna felhand-
lingar ligger ofta bakom att man bryter mot t.ex. hastighetsreglerna. Förklaringen till 
varför man ändå begår dessa felhandlingar beror bl.a. på attityder och normer. 

Studier har visat att de som bryter mot hastighetsbestämmelser har en positiv attityd till 
förseelsen (Brown & Cotton, 2003; Wallén Warner & Åberg, 2008), något som då 
också gäller utlandsfödda (Forward m.fl., 2000). Man underskattar riskerna och över-
skattar fördelarna med att köra för fort. I enkätstudien var personer födda i Västvärlden 
den grupp som hade en mera positiv attityd till hastighetsbrott i tätort, vilket också var 
kopplat till deras intentioner och tidigare beteende. Resultaten i registerstudien visade 
emellertid inte någon större riskökning för Västvärlden jämfört med övriga zoner.   

Attityder präglas genom inlärning och det är därför inte förvånande om attityder även 
påverkas av de trafiknormer som finns i det land man vuxit upp i. Detta gäller inte minst 
bältesanvändning och synen på barn i bil. Vår enkätstudie visar att de som kommer från 
länder där bilbälte och bilbarnstol inte är särskilt vanliga tenderar att använda det i 
mindre grad än andra grupper samtidigt som de har en attityd och norm som stödjer 
deras beteende. Den grupp som hade mest positiv attityd till att åka obältad var framför-
allt personer från zon 6, dvs. personer från Mellanöstern och Nordafrika. Detsamma 
gällde synen på att låta ett barn färdas i bil utan bälte. Dessa resultat överensstämmer 
väl med en annan svensk studie som fann att utlandsfödda som inte använde bältet 
ansåg att det var behagligare utan och att risken att skadas var relativt liten (Forward 
m.fl., 2000). Samma studie fann också att personer från Mellanöstern och Latinamerika 
var de som var minst benägna att använda säkerhetsutrustning för barn. Även informan-
terna i intervjustudien menade att utlandsfödda som bor i Sverige fortfarande är 
präglade av hemlandets normer. Enligt dem kunde den höga olycksinblandningen i 
deras hemland (Iran) bero på att man inte hade respekt för de regler som gällde. En 
anledning till detta menade man var att bilisterna ibland bröt mot trafikreglerna i hem-
landet som en protest mot den makt som man enligt informanterna inte kunde sätta sig 
emot. En annan anledning, som nämnts tidigare, var enligt informanterna att polisen i 
deras hemland ibland kunde mutas i samband med trafikkontroller, varför man kunde 
undgå straff som böter, fängelse eller indraget körkort. Informanterna menade dock att 
man relativt snabbt anpassar sig till det nya landets regler och normer. 

Utifrån den litteraturstudie som genomförts kan man konstatera att tidigare forskning 
inom området mera fokuserat på demografiska eller socioekonomiska förhållanden än 
på attityder och normer. I flera studier hävdas att en större andel bland etniska minori-
tetsgrupper tillhör en lägre socioekonomisk grupp, vilket i sin tur påverkar olycksrisken 
i trafiken. Den socioekonomiska bakgrunden är dock komplex och påverkar t.ex. vilket 
bostadsområde man bor i. Ibland bor personer som har låg inkomst i områden där 
trafikintensiteten är hög och där barn har långt till skolan, vilket kan vara en förklaring 
till varför barn till utlandsfödda är mer drabbade av trafikolyckor än andra. Etniska 
minoritetsgrupper är enligt litteraturen oftare inblandade i fotgängarolyckor, vilket kan 
bero på att färre har tillgång till bil och därför oftare går till fots jämfört med andra. Den 
lägre inkomsten bland vissa etniska minoritetsgrupper bekräftas även av registerstudien, 
där utlandsfödda hade en lägre inkomst än svenskfödda personer av samma kön, ålders-
grupp och kommungrupp.  
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Vid analys av variablerna i registerstudien fann vi att de olika zonerna skilde sig åt 
avseende körsträcka, åldersfördelning, könsfördelning och olika socioekonomiska 
variabler. Exempelvis var medianåldern lägre för dem som var födda i Mellanöstern 
eller Nordafrika, än för svenskfödda. Eftersom dessa skillnader skulle kunna vara 
förklaringen till skillnad i olycksrisk beaktades effekterna av variablerna kön, ålder, 
utbildning, förvärvsarbete, inkomst, tid med körkort, lagförd för trafikbrott och 
körsträcka. Trots detta kvarstod efter beräkningarna en skillnad i risk mellan svensk-
födda och utlandsfödda i varje zon som inte kunde förklaras av skillnader i dessa 
variabler. Det enda undantaget var personer födda i forna Sovjetunionen, där det inte 
var någon skillnad. Den största sannolikheten för olycksinblandning hade personbils-
förare födda i Mellanöstern och Nordafrika, där sannolikheten var nästan tre gånger 
högre än för svenskfödda. Lägst sannolikhet bland utlandsfödda hade personbilsförare 
från Västvärlden, vilkas sannolikhet för olycksinblandning var cirka 15 procent högre 
än för svenskfödda personbilsförare. Oavsett födelsezon fanns ett samband där man 
kunde se att de som förvärvsarbetade, hade en lägre utbildning eller körde mycket bil 
hade större risk att råka ut för en olycka, t.ex. hade en person med enbart gymnasieut-
bildning tio procent högre risk än en person med universitetsutbildning. Männen hade 
också högre risk än kvinnor och yngre hade högre risk än äldre. Personer mellan 18 och 
24 år hade mer än tre gånger så hög sannolikhet för inblandning i olyckor jämfört med 
äldre (65+).   

I enkätstudien användes en utökad version av en teoretisk modell (Theory of Planned 
Behaviour) för att förklara intentionen att bryta mot hastighetsregler samt att inte 
använda bilbälte. Resultaten visade att de faktorer som ingick i modellen (attityder, 
normer, upplevd kontroll och tidigare beteende) förklarade intentionen för alla grupper. 
Det innebär att även om de utlandsfödda inte i högre grad hade för avsikt att bryta mot 
dessa regler var de i likhet med svenskfödda påverkade av dessa bakomliggande 
faktorer. Detta får konsekvenser för hur man ska påverka beteendet, eftersom det visar 
att beteendet beror på medvetna felhandlingar snarare än på rutinfel och misstag.  

Medvetna felhandlingar påverkas bäst genom olika former av utbildning och informa-
tion riktad till målgruppen. Förutsättningen för att en förändring ska ske är att individen 
är villig att aktivt bearbeta informationen. För att lyckas med detta bör man använda ett 
språk som riktar sig till individen ifråga och då är en målgruppsanalys viktig (se 
Linderholm, 1997). Resultaten från litteraturstudien visade att informationskampanjer 
lyckas bäst om de genomförs på ett lokalt plan, i sammanhang som är naturliga och 
välbekanta för den aktuella gruppen, och där hänsyn tas till speciella behov så som t.ex. 
språk. Kunskaper om och beaktande av kulturella skillnader har stor betydelse, vilket 
också framkommer i flera studier. Litteraturstudien visar vikten av att se invandrare/ut-
landsfödda/etniska minoriteter som en heterogen grupp av individer och att de begrepp 
som används i dessa forskningssammanhang måste ses i ljuset av just denna hetero-
genitet. Om syftet är att studera olycksrisk kan det dock vara nödvändigt att göra vissa 
sammanslagningar. I föreliggande studie användes en indelning av världens länder i 
olika zoner. Med utgångspunkt i mer specifik kunskap om olika målgrupper kan mera 
lokala och specifika forskningsinsatser göras, t.ex. i form av fokusgrupper med en 
specifik grupp, för att identifiera tänkbara åtgärder i form av t.ex. riktad information om 
trafiksäkerhet. När denna information sedan utformas är det viktigt att den kan förstås 
även av personer som inte behärskar svenska. En film eller annat visuellt material kan 
t.ex. visa vad som är svårt att förklara i ord; ett radioinslag kan även upplysa om vart 
man kan vända sig för att få information och hjälp.  

 



 

126 VTI rapport 640 

8.1 Metoddiskussion 
Denna studie använde sig av en rad olika metoder för att på ett mera grundligt sätt 
belysa problemområdet. En styrka med detta förfaringssätt är att det ger en 
mångfacetterad bild av frågeställningarna samt att luckor i en studie kan kompenseras 
av styrkan i en annan. För- och nackdelar med de metoder som har använts diskuteras i 
detta avsnitt.  

 

Litteraturstudien 
Resultaten från litteraturstudien visade att det är svårt att jämföra olika studier som 
behandlar etnicitet relaterad till trafiksäkerhet. För det första varierar lagar och normer 
mellan olika länder, vilket man i studierna inte alltid tar hänsyn till. För det andra an-
vänds olika begrepp för att beskriva den målgrupp man studerar – begrepp som inte 
alltid definieras. Begreppen tenderar ofta att bli schablonmässiga (t.ex. immigrants/im-
migranter, ethnicity/etnicitet, race, black/white/hispanic/asian, foreign born/utlands-
födda, invandrare, ursprungsland och modersmål). Det är heller inte alltid klart om 
studierna handlar om personer som bott i landet i flera generationer eller om de är 
nyanlända. För övrigt har man bara i ett fåtal studier tagit hänsyn till målgruppens 
demografiska och socioekonomiska bakgrund samt attityder och normer, vilka är 
faktorer som brukar kopplas till risktagning. De resultat som presenteras i litteratur-
studien bör därför förstås utifrån ovanstående svagheter. I de studier som behandlar 
etnicitet och trafiksäkerhet finns dimensioner av intresse vad gäller tänkbara åtgärder 
för att öka trafiksäkerheten för utlandsfödda i Sverige. Exempel på sådana är språkets 
betydelse, kulturella värderingar och socioekonomiska faktorer inom olika grupper.  

 

Registerstudie 
I registerstudien definierades utlandsfödda som personer födda i annat land men som är 
folkbokförda i Sverige. Medborgarskap har däremot inte haft betydelse för klassifice-
ringen. Eftersom det finns många skillnader mellan utlandsfödda och svenskfödda var 
det viktigt att den svenskfödda populationen stratifierades med avseende på kön, ålders-
grupp och kommungrupp. Detta har med stor sannolikhet minskat risken för att de upp-
mätta skillnaderna mellan grupperna beror på att t.ex. vissa utlandsfödda är yngre än 
andra. Att ytterligare stratifiera med avseende på andra variabler eller med finare 
indelning av variablerna åldersgrupp eller kön kan vara önskvärt men är troligen mindre 
lämpligt med tanke på dels att antalet observationer per stratum därmed minskar, vilket 
minskar möjligheterna att finna skillnader som är signifikanta, dels att jämförelser blir 
mer komplexa.  

Den zonindelning från tidigare forskning som har utnyttjats verkar ha fungerat tillfreds-
ställande utifrån studiens syfte. Resultaten för de olika zonerna har i flera fall skiljt sig 
åt, dock finns för några zoner relativt få observationer, speciellt när uppdelning görs på 
flera variabler. Sammanslagning av zoner skulle öka antalet observationer, men 
samtidigt innebär det att man då slätar ut eventuella skillnader mellan de zoner som 
ingår i de nya zongrupperna. Om en finare indelning av de olika variablerna är önskvärd 
skulle en tänkbar lösning vara indelning i tre kategorier: svenskfödda personer, personer 
födda i zon 1 respektive personer födda i zon 2–8. Anledningen är att värdena för zon 1 
oftast skiljer sig från övriga zoner genom att mera likna värdena för svenskfödda.  
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Att ha tillgång till uppgift om antalet körda fordonskilometer har varit värdefullt. Ett 
problem som förekommer är dock att man inte vet vem som kör de bilar vars kilometer-
uppgifter har använts. Uppgifterna har hanterats som om alla som körde en bil som 
tillhörde en förare född i en viss zon själva också är födda i samma zon och är av 
samma kön. För att detta ska vara helt korrekt krävs i samband med analyser där kör-
sträcka ingår att även övriga variabler som ålder, kön och inkomst stämmer med den 
som är registrerad som ägare för fordonet. Detta är säkerligen inte fallet för t.ex. hushåll 
med flera förare till en och samma bil och där endast en av personerna är utlandsfödd.  

I den logistiska regressionen visade sig ett flertal variabler ha samband med olycksrisk 
oavsett zontillhörighet. Det ska observeras att även om analyserna har visat ett samband 
är det inte säkert att variabeln mäter vad man har avsett. I fallet med utbildning vet vi 
t.ex. inte om det är just själva utbildningen som är orsaken till skillnad i olycksrisk för 
olika utbildningsnivåer. Variabeln kan lika väl fånga upp någon annan egenskap som 
den är starkt korrelerad med (t.ex. yrke, inkomst) som även den kan vara en bidragande 
faktor till de uppmätta skillnaderna.  

När det gäller personer lagförda för trafikbrott finns fenomenet att ju längre tid man 
varit i Sverige desto större är risken att man har lagförts minst en gång. På samma sätt 
missgynnas de som haft körkort längre tid jämfört med dem som nyligen tagit körkort. 
Detta förhållande ska alltså hållas i åtanke när resultaten studeras.  

 

Enkätstudie 
På grund av det stora bortfallet i enkätstudien är det svårt att uttala sig om hur allmän-
giltiga resultaten är när det gäller att predicera förhållandena för varje zon. Resultaten 
från enkätstudien kunde inte förklara varför vissa grupper enligt registerstudien löpte 
större risk i trafiken. En möjlig förklaring kan vara att de som inte har svarat på enkäten 
är mer benägna att bete sig enligt respektive scenarie än de som har svarat. En annan 
förklaring kan vara val av beteende och att hastighetsbrott ingick i ett av scenarierna. 
Det är mycket möjligt att de felhandlingar som vissa utlandsfödda begår är av en annan 
art. En jämförelse mellan studier från Sverige, Australien, Kina och Storbritannien 
visade t.ex. att omkörning i innerfilen var den vanligaste förseelsen bland australiensi-
ska och kinesiska förare medan svenska bilförare överskrider hastighetsbegränsningarna 
betydligt oftare än bilförare från andra länder (Stradling, Parker, Lajunen, Meadows och 
Xie, 1998). Många svar skulle ges på en 7-gradig skala. Om det finns systematiska 
skillnader i beteende mellan zonerna när det gäller hur man fyller i sådana svar, t.ex. 
avseende hur nära ytterligheterna man vill lägga sina svar, kan skillnader i medelvärde 
mellan olika zoner bero på detta. Ett annat problem som kan förekomma är att respon-
denter anpassar sina svar genom att ge det svar de tror att vi vill få. Även i det fallet är 
det tänkbart att eventuell anpassning kan variera systematiskt mellan olika zoner.  

 

Intervjustudie 
Beträffande intervjustudien är det viktigt att komma ihåg att resultaten inte är generali-
serbara. Däremot kan intervjuerna ge uppslag till frågor som kan vara viktiga att studera 
närmare. Det är vidare svårt och vanskligt att utifrån det begränsade antalet intervjusvar 
se vad som kan härledas som specifikt för den utvalda gruppen, nämligen iranska män: 
skiljer sig egentligen svaren från dessa informanter från den syn som skulle framträda 
hos representanter för svenskfödda män i motsvarande ålder?  
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En annan forskningsfråga som uppstått är hur mycket de intervjuade personerna faktiskt 
anpassar sina svar till att säga vad de tror att vi som intervjuare ”vill höra”. Man vill inte 
framstå som en icke trafiksäker förare. I intervjuer av detta slag finns alltid en risk att 
informanterna, medvetet eller undermedvetet, inte är helt ärliga i sina svar, oavsett om 
det är utlandsfödda eller svenskfödda som intervjuas. Liknande problem kan även finnas 
i enkätstudien. 

Tidigare register- och enkätstudier, liksom den registerstudie som presenteras i denna 
rapport, visar att det är unga män från Mellanöstern och Nordafrika som är mest 
överrepresenterade i den svenska olycksstatistiken. Det är emellertid viktigt att notera att 
unga män är överrepresenterade även i andra målgrupper än utlandsfödda och alltså inte 
endast i sammanhang där man ser till kulturell bakgrund. Mot bakgrund av 
olycksstatistiken är det givetvis intressant att studera just unga män från alla länder i 
denna zon, och inte som i intervjustudien medelålders män från ett enda land. Detta 
skulle dock kräva ett stort antal intervjuer, vilket inte varit möjligt inom ramen för detta 
projekt. Män valdes för att de har högre olycksrisk än kvinnor. Åldersgruppen 30–65 år 
valdes för att finna personer med erfarenhet av bilkörning i såväl födelselandet som det 
nya hemlandet. Ett enda land valdes, för att de intervjuade skulle ha en så homogen 
bakgrund som möjligt, avseende hemlandets regler och normer. Iran valdes 
slumpmässigt av de två födelseländer i zonen som hade störst representation i Sverige.  

I studien intervjuades sju personer. För- och nackdelar med att ha ett lågt antal in-
formanter kan diskuteras. Kvale och Torhell (1997) menar att det är kvaliteten och inte 
kvantiteten som är det väsentliga i kvalitativa intervjuer och att många undersökningar 
hade vunnit på om intervjuerna varit färre och mer tid lagts på fördjupad analys av 
intervjuerna. 
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9 Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 
Med utgångspunkt i studiens resultat dras följande slutsatser beträffande åtgärder för att 
öka trafiksäkerheten bland utlandsfödda bosatta i Sverige.  

• Det finns behov av ökade kunskaper om de trafiknormer och trafikregler som 
råder i utlandsföddas hemländer. Kunskaper kring detta ökar förståelsen kring 
olika trafikbeteenden bland utlandsfödda och kan således även vara till hjälp vid 
utformning av t.ex. riktade informationskampanjer 

• De personer som var minst negativa till att låta ett litet barn sitta i knäet på en 
passagerare kom från länder där användningen av bilbarnstol var väldigt låg. 
Detta innebär att personerna först måste bli medvetna om vikten av att använda 
bilbarnstolar innan de själva söker eller tar till sig ytterligare kunskap. En faktor 
av betydelse för inställningen till att ha ett barn i knäet var om det var ont om 
plats i bilen. Även i sådana fall torde det vara av betydelse att göra personerna 
medvetna om vikten av att använda bilbälte och bilbarnstolar samt att inte ha fler 
passagerare än vad bilen rymmer. En målgruppsanalys kan ge förslag på vilka 
argument som ska föras fram och hur de ska föras fram. Om ett argument visar 
sig vara höga kostnader kan exempel på åtgärder vara att subventionera skydds-
utrustningar, att utnyttja möjligheten inom EU till lägre moms på dessa varor 
och att informera om bötesbeloppen för den som kör bilen med obältade eller 
felaktigt skyddade barn 

• Det finns en skillnad mellan olika zoner när det gäller bedömningen av riskerna 
med att inte använda bilbälte. Till de grupper som tycker att risken är lägre kan 
det vara betydelsefullt att även föra fram andra argument för att använda bil-
bälte. Även i detta fall kan målgruppsanalys ge förslag på vilka argument som 
ska föras fram och hur de ska föras fram 

• En tänkbar åtgärd för att minska olycks- och skaderisken för utlandsfödda är att 
införa målgruppsanpassad trafiksäkerhetsutbildning och information till utlands-
födda dels invävd i språkundervisningen dels som en del i körkortsutbildningen 
och introduktionen för nyanlända. En informationsfilm, eller annat visuellt 
material, skulle ytterligare kunna stärka möjligheterna att nå fram med trafik-
säkerhetsbudskapen. Att hitta de specifika kanaler som bäst når olika grupper av 
utlandsfödda är viktigt. I det sammanhanget är det väsentligt att finna de nyckel-
personer som gruppen har förtroende för. Ett förslag är att bilda referensgrupper 
där dessa personer får ingå 

• För att bättre kunna ta hänsyn till hur exponeringen skiljer sig åt mellan olika 
grupper föreslår vi en komplettering av körsträckedata. Kilometerdata från 
fordonsbesiktningarna skulle kunna kompletteras antingen med data från 
resvaneundersökningar eller genom att modeller tas fram för att skatta hur 
fordonen används. Därmed kan hänsyn tas till att många fordon körs av fler än 
en förare och att män i större utsträckning än kvinnor är bilägare. Sådana 
underlag bör kunna ge en bättre skattning av körsträckan för varje 
körkortsinnehavare 

• En grupp av utlandsfödda som inte har studerats i Sverige i dessa sammanhang 
är de som ännu inte fått asyl. Dessa personers trafiksäkerhetsrisker kan därför 
vara av stor vikt att studera. Även studier rörande trafiksäkerhetsrisker bland 
utlandsfödda som ännu inte har fått sitt svenska körkort är av stor vikt, då dessa 
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personer har möjlighet att köra bil i Sverige med sitt ”gamla” körkort under ett 
års tid efter det att de blivit folkbokförda i Sverige 

• Den utlandsfödda populationen i Sverige har blivit större och förändrats till sin 
struktur och sammansättning sedan registeruttagen gjordes. Vidare har befolk-
ningen som helhet också ökat. Det finns därför anledning att på sikt följa upp 
resultaten i registerstudien med nya data 

• En faktor som inte har beaktats i registerstudien är kopplingen mellan alkohol 
och trafikolyckor. Utifrån de resultat som presenterades i litteraturstudien finns 
det anledning att misstänka att det finns skillnader mellan förare från olika zoner 
när det gäller andelen som kör alkoholpåverkade, där Sverige är en av dessa 
zoner. Med data över misstänkt alkoholpåverkan kan zonskillnader i olycks- och 
skaderisk i alkoholrelaterade olyckor särskiljas, vilket i sin tur kan ge ytterligare 
möjligheter till tolkningar av de risker som har beräknats 

• Slutligen behövs fördjupade kunskaper om varför vissa utlandsfödda löper större 
risk att råka ut för olyckor med personskador. Därför är det viktigt att även 
studera andra beteenden och bakgrundsfaktorer än de som ingått i föreliggande 
studie. 

 

 

 



 

VTI rapport 640 131 

Referenser 
Agran, P. F., Winn, D. G., Anderson, C. L. & Del Valle, C. (1998). Family, social, and 
cultural factors in pedestrian injuries among hispanic children. Injury Prevention, 
s. 188–193. 

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational behaviour and 
human decision processes, vol 50, s. 179–211. 

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behaviour. I J. Kuhl & 
J. Beckmann (Red.), Action-control: From cognition to behaviour (s. 11–39). 
Heidelberg, Germany: Springer. 

Anund, A. (1998). Skyddsutrustning för barn i bil i ett användarperspektiv. VTI notat 
50-1998. Linköping, Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

Anund, A., Forsman, Å., Gustafsson, S. & Sörensen, G. (2003). Barn i bil: Socioeko-
nomiska faktorer. Litteratur- och enkätstudie. VTI rapport 496. Linköping, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut. 

Aty, M. A. & Radwan, A. E. (1998a). Demographic factors and traffic crashes: Part 1 
– Descriptive statistics and models. Orlando, Dept. of Civil & Environmental Engi-
neering. University of Central Florida. 

Aty, M. A. & Radwan, A. E. (1998b). Demographic factors and traffic crashes: Part II. 
GIS analysis. Orlando, Department of Civil & Environmental Engineering, University 
of Central Florida. 

Baker, S. P., Braver, E. R., Chen, L., Pantula, J. & Massie, D. (1998). Motor vehicle 
occupant deaths among hispanic and black children and teenagers. Archivers Pediatric 
and Adolescent Medicine, vol. 152, s. 1209–1212. 

Beck, L. & Ajzen, I. (1991). Predicting dishonest actions using the theory of planned 
behaviour. Journal of Research in Personality, vol. 25, s. 285–301.  

Benjamin, J., Price, G. & Reinfurt, D. (1995). Race and seat belts in North Carolina. 
Transport Research Record 1560, s. 1–7. 

Bernard, S. J., Paulozzi, L. J. & Wallace, D. L. (2007). Fatal injuries among children by 
race and ethnicity – United States, 1999-2002. MMWR. Surveillance summaries: 
Morbidity and mortality weekly report, vol. 56, s. 1–16. 

Braver, E. R. (2003). Race, hispanic origin, and socioeconomic status in relation to 
motor vehicle occupant death rates and risk factors among adults. Accident Analysis and 
Prevention, vol. 35, s. 295–309.  

Britannica (1990). The New Encyclopædia Britannica, vol. 4, 15th edition. University of 
Chicago, USA. 

Brown, S. L., & Cotton, A. (2003). Risk-mitigating beliefs, risk estimates, and self-
reported speeding in a sample of Australian drivers. Journal of Safety Research, vol. 34, 
s. 183–188. 

Byrd, T., Cohn, L., Gonzalez, E., Parada, M. & Cortes, M. (1999). Seatbelt use and 
belief in destiny among Hispanic and non-Hispanic drivers. Accident Analysis and 
Prevention, vol. 31, s. 63-65. 

Caetano, R. & McGrath, C. (2005). Driving under the influence (DUI) among U.S. 
ethnic groups. Accident Analysis and Prevention, vol. 37, s. 217–224. 



 

132 VTI rapport 640 

Caetano, R. C. & Clark, C. (2000). Hispanics, blacks and whites driving under the 
influence of alcohol: Results from the 1995 national alcohol survey. Accident Analysis 
and Prevention, vol. 32, s. 57–64. 

Campos-Outcalt, D., Bay, C., Dellapenna, A. & Cota, M. K. (2002). Pedestrian 
Fatalities by Race/Ethnicity in Arizona, 1990–1996. American Journal of Preventive 
Medicine, vol. 23, s. 129–135. 

Christie, N. (1995). The high risk child pedestrian: Socio-economic and environmental 
factors in their accidents. Project report 117. Crowthorne, UK: Transport Research 
Laboratory (TRL). 

Colón, I. (1992). Race, belief in destiny and seat belt usage: A pilot study. American 
Journal of Public Health, vol. 82, s. 875–876. 

Derewlany, R. (1991). A study of non-English speaking background (NESB) attitudes 
and knowledge about seat belts and child restraints. New South Wales, Australia: Road 
and Traffic Authority (RTA).  

DFT (2002). Road accident involvement of children from ethnic minorities. Road safety 
research report 19. London, UK: Department for Transport. 

Dobson, A., Smith, N., McFadden, M. & Walker, M. (2001). Road trauma and overseas 
born road users: A study of the Australian resident population. Canberra, Australia: 
Dept. of Transport & Regional Services.  

Doll, J., & Orth, B. (1993). The Fishbein & Ajzen theory of reasoned action applied to 
contraceptive behaviour: Model variants and meaningfulness. Journal of Applied Social 
Psychology, vol. 23, s. 395–415. 

Dong, L., Pan, S. & Lu, M. (2006). The epidemiological characteristics of hospitalized 
adolescents and children due to traffic injuries. Chinese Journal of Emergency 
Medicine, vol. 15, s. 787–789. 

Ellis, H., Nelson, B., Cosby, O., Morgan, L., Haliburton, W. & Dew, P. (2000). 
Achieving a credible health and safety approach to increasing seat belt use among 
african americans. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, vol. 11, s. 
144–150. 

Elvik, R. & Vaa, T. (2004). The Handbook of Road Safety Measures. Elsevier Science.  

Eriksen, T. H. (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. 

Eriksson, M. (1998). Invandrares trafiksäkerhet, en studie av utlandsfödda svenskars 
trafikolycksrisker 1987–96. Internrapport. Borlänge: Vägverket. 

Ernst, M. & McCann, B. (2002). Mean streets 2002. A publication of the surface 
transportation policy project. Surface Transportation Policy Project. Surface 
Transportation Policy Project, Washington DC. 

Ferguson, S., Burns, M., Fiorentino, D., Williams, A. & Garcia, J. (2002). Drinking and 
driving among Mexican American and non-Hispanic white males in Long Beach, 
California. Accident Analysis and Prevention, vol. 34, s. 429–437. 

Forward, S., Kós-Dienes, D. & Obrenovic, S. (2000). Invandrare i trafiken: En attityd-
undersökning i Värmland och Skaraborgs län. VTI rapport 454. Linköping: Statens 
väg- och transportforskningsinstitut. 



 

VTI rapport 640 133 

Frejd, L. (2006). Bältesstudie i utvalda områden. Stockholm: Golias, I. & Karlaftis, M. 
G. (2002). An international comparative study of self-reported driver behavior. 
Transportation Research Part F, vol. 4, s. 243–256. 

Gunn, V. L., Phillippi, R. M. & Cooper, W. O. (2005). Racial differences in child safety 
restraint use in Tennessee. Injury Prevention, vol. 11, s. 340–342. 

Gustafsson, S., Anund, A., Sörensen, G. & Vogel, K. (2003). Samband mellan socio-
ekonomisk bakgrund och användning av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil: En 
litteraturstudie med resultat från Sverige, Tyskland, USA och Australien. VTI notat 17-
2003. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

Gustafsson, S. & Falkmer, T. (2006). The traffic safety situation among foreign born in 
Sweden. Based on eight road user population zones. VTI rapport 547A. Linköping: 
Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

Hamilton, A., Arias, A. & Acosta, A. (1995). Highway Safety Needs of U.S. Hispanic 
Communities: Issues and Strategies. Washington DC, USA: National Highway Traffic 
Safety Administration. 

Harper, J., Marine, W., Garett, L., Lezotte, D. & Lowenstein, S. (2000). Motor vehicle 
crash fatalities: A comparison of hispanic and non-hispanic motorists in Colorado. 
Annals of Emergency Medicine, vol. 36, s. 589–596. 

Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund, 
Studentlitteratur. 

Hasselberg, M. (2000). Sociala mekanismer bakom trafikskador hos unga bilförare: 
Betydelsen av kön, etnisk och social tillhörighet. Slutrapport till Skyltfonden, TR 70 A 
99:12828. Stockholm: Vägverket. Stockholm. 

Hatakka, M., Keskinen, E. & Gregersen, N. P. (2002). From control of the vehicle to 
personal self-control; broadening the perspectives to driver education. Transportation 
research part F, vol. 5, s. 201–215. 

Istre, G., McCoy, M., Womack, K., Fanning, L., Dekat, L. & Stowe, M. (2002). 
Increasing the use of child restraints in motor vehicles in a Hispanic neighborhood. 
American Journal of Public Health, vol. 92, s. 1096–1099. 

Kulturdepartementet (2000). Begreppet invandrare. Användningen i myndigheternas 
verksamhet. Departementsserien Ds 2000:43. Stockholm: Fritzes offentliga 
publikationer.  

Kvale, S. & Thorell, S.E. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Leaf, W. & Preusser, D. (2000). Racial/ethnic patterns among pedestrian-alcohol crash 
fatalities. Proceedings of the 15th International Conference on Alcohol Drugs and 
Traffic Safety. Stockholm, Sweden, 22–26 Maj. 

Lederhaus Popkin, C. (1992). Alcohol-related driving behaviour of white and non-white 
north carolina drivers. Proceedings of the 12th International Conference on Alcohol, 
Drugs and Traffic Safety. Cologne, 28 Sept–2 Okt. 

Lee, L. W., Fitzgerald, K. & Ebel, B. E. (2003). Lessons for increasing awareness and 
use of booster seats in a latino community. Injury Prevention, vol. 9, s. 268–269. 



 

134 VTI rapport 640 

Lerner, E. B., Jehle, D. V. K., Billittier, A. J., Moscati, R. M., Connery, C. M. & Stiller, 
G. (2001). The influence of demographic factors on seatbelt use by adults injured in 
motor vehicle crashes. Accident Analysis and Prevention, vol. 33, s. 659–662. 

Lewin, C., Gustafsson, S. & Nyberg, J. (2006). Utlandsföddas mobilitet och resvanor i 
svensk trafikmiljö. VTI rapport 546. Linköping: Statens väg- och transportforsknings-
institut. 

Lewis, D. (1997). How to reach diverse populations: Effective traffic-safety programs 
must take into account cultural differences. Traffic Safety, sept/okt, s. 18–21. 

Linderholm, I. (1997). Målgruppen och budskapet. En modell för målgruppsanalys och 
utformning av budskap om trafiksäkerhet till unga manliga trafikanter. Lund: Lund 
University Press. 

March, J. A., Evans, M. A., Ward, B. & Brewer, K. L. (2003). Motor Vehicle Crash 
Fatalities among Hispanics in Rural North Carolina. Academic Emergency Medicine, 
vol. 10, s. 1249–1252. 

Mueller, K., Veneziano, D. & Hallmark, S. (2004). Evaluation of Racial Differences in 
Seat Belt and Child Restraint Use: A review of Current Literature. Iowa State 
University, Center for Transportation Research and Education. 

NHTSA (1995). Highway Safety Needs of U.S. Hispanic Communities: Issues and 
Strategies. DOT HS 808 383. Washington, DC: National Highway Traffic safety 
Administration. Dept. of Transportation. 

Nationalencyklopedin (1991): Band 5. Belgien: Bokförlaget Bra Böcker AB. 

Niemcryk, S., Kaufmann, C., Brawley, M. & Yount, S. (1997). Motor vehicle crashes, 
restraint use, and severity of injury in children in Nevada. American Journal of 
Preventative Medicine, vol. 13, s. 109–114. 

Parada, M. A., Cohn, L. D., Gonzalez, E., Byrd, T. & Cortes, M. (2001). The validity of 
self-reported seatbelt use: Hispanic and non-Hispanic drivers in El Paso. Accident 
Analysis and Prevention, vol. 33, s. 139–143. 

Pressley, J. C., Barlow, B., Kendig, T. & Paneth-Pollak, R. (2007). Twenty-Year Trends 
in Fatal Injuries to Very Young Children: The Persistence of Racial Disparities. 
Pediatrics, vol. 119, s. 875–884. 

Repstad, P. (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund: 
Studentlitteratur. 

Riksdagen (1997). Nollvisionen och det trafiksäkra samhället. Proposition 1996/97:137. 

Riksdagen (1998). Transportpolitik för en hållbar utveckling. Proposition 1997/98:56. 

Riksdagen (2001). Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Proposition 
2001/02:20. 

Roberts, I., Norton, R. & Taua, B. (1996). Child pedestrian injury rates: The importance 
of ”exposure to risk” relating to socioeconomic and ethnic differences in Auckland, 
New Zealand. Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 50, s. 162–165. 

Romano, E., Tippetts, S., Blackman, K. & Voas, R. (2005a). Acculturation, Income, 
Education, Safety Belt Use, and Fatal Motor Vehicle Crashes in California. Prevention 
Science, vol. 6, s. 139–148. 



 

VTI rapport 640 135 

Romano, E., Tippetts, S. & Voas, R. (2005b). Fatal red light crashes: The role of race 
and ethnicity. Accident Analysis and Prevention, vol. 37, s. 453–460. 

Royal, D. (2000). Racial and ethnic group comparisons. National surveys of drinking 
and driving - 1993, 1995, and 1997. Volume 1: Findings. DOT HS 809 -071. 
Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. 

Savitsky, B., Aharonson-Daniel, L., Giveon, A. & Peleg, K. (2007). Variability in 
Pediatric injury patterns by age and ethnic groups in Israel. Ethnicity and Health, vol. 
12, s. 129–139. 

SCB (2004). Befolkningsstatistik 2003, del 3. Folkmängden efter kön, ålder, födelseland 
och medborgarskap m.m. Sveriges officiella statistik 2004, BE78SA0401. Sverige, 
Statistiska Centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik. 

SCB (2007A). Befolkningsstatistik, Statistikdatabasen. Statistiska centralbyrån. 

SCB (2007B). Undersöknnig om utlandsfödda och trafik. Teknisk rapport 2007-07-03. 
Statistiska centralbyrån.  

Schifter, D. E. and Ajzen, I. (1985). Intention, perceived control, and weight loss: An 
application of the theory of planned behaviour. Journal of Personality and Social 
Psychology, vol. 49, s. 843–851.  

Shin, D., Hong, L. & Waldron, I. (1998). Possible causes of socioeconomic and ethnic 
differences in seat belt use among high school students. Accident Analysis and Preven-
tion, vol. 31, s. 485–496. 

Shin, D., Hong, L. & Waldron, I. (1999). Possible causes of socioeconomic and ethnic 
differences in seat belt use among high school students. Accident Analysis and 
Prevention, vol. 31, s. 485–496. 

SIKA (2004). Vägtrafikskador 2003. Statens institut för kommunikationsanalys. 

SIKA (2007). Vägtrafikskador 2006. Statens institut för kommunikationsanalys. 

SKL (2007). Kommungruppsindelning, äldre indelning 1999–2004. Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

SOU:2005:72. Alkolås – nyckel till nollvisionen. SOU 2005:72. Stockholm: Statens 
offentliga utredningar.  
Stevens, J. A. & Dellinger, A. M. (2002). Motor vehicle and fall related deaths among 
older Americans 1990–98: Ex, race, and ethnic disparities. Injury Prevention, vol. 8, 
s. 272–275. 

Stirbu, I., Kunst, A. E., Bos, V. & Beeck, E. F. v. (2006). Injury mortality among ethnic 
minority groups in the Netherlands. Journal of Epidemiology and Community Health, 
vol. 60, s. 249–255. 

Stradling, S. G., Parker, D., Lajunen, T., Meadows, M. L. och Xie, C. Q. (1998). 
Drivers' violations, errors, lapses and crash involvement: International comparisons. I 
Road safety in Europe nr 10A: 5, Influencing driver's values, attitudes, knowledge and 
skills. VTI konferens, Bergisch Gladbach, Germany, September 21–23, Proceedings, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut.  

Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund, Studentlitteratur. 



 

136 VTI rapport 640 

Thuen, F. S., D.L. (1994). Bruk av sikkerhetsutstyr blant innvandrerbarn i Norge. En 
sammenlikning med norske barn. Nor Laegeforen, vol. 114, s. 195–198. 

TSC (2003). Lives Still at Risk. A Look at the Groups that Traffic Safety Has Left 
Behind. Traffic Safety Center. Traffic Safety Center, Online newsletter, volume 1, 
Number 4, Fall 2003. 
van Dyck S. & Bosseart, E. (2006). Immigrants in traffic. Borlänge: Vägverket. 
http://www.mobiel-21.be/index_eng.aspx?SGREF-1130&CREF-2173 

Vivoda, J. M., Elby, D. W. & Kostyniuk, L. P. (2004). Differences in safety belt use by 
race. Accident Analysis and Prevention, vol. 36, s. 1105–1109. 

Voas, R. B., Fisher, D. A. & Tippetts, A. A. (2000). Child endangerment: Differences 
across racial and ethnic groups in the U.S. in driver alcohol use and restraint of child 
passengers – Driver Characteristics. Proceedings of the 15th International Conference 
on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, T’2000. May 22–26, 2000. Stockholm, Sweden: 
International Council on Alcohol, drugs and Traffic Safety (ICADTS). 

Voas, R. B., Fisher, D. A. & Tippetts, A. S. (2002). Children in fatal crashes: Driver 
blood alcohol concentration and demographics of child passengers and their drivers. 
Addiction, vol. 97, s. 1439–1448. 

Voas, R. B., Tippetts, A. A. & D.A., F. (2001). Drinking drivers in fatal crashes: Varia-
tions across age, gender, and ethnic groups. Association for the Advancement of Auto-
motive Medicin. 45th Annual Proceedings. September 24–26. San Antonio, Texas. 

Vägverket (2005). Bilbältesanvändning och förekomst av alkohol och droger i döds-
olyckor. Fördjupad analys av dödsolyckor i södra Sverige åren 1997–2003. Borlänge: 
Vägverket. 

Walker, M. B. (1991). Seat belt and child restraint usage among car occupants from 
non-English speaking backgrounds: Comparison of Anglo, Italo, Lebanese and 
Vietnamese Communities. Road and Traffic Authority. New South Wales: Road Safety 
Bureau. 

Walker, S., Treno, A. J., Grube, J. W. & Light, J. M. (2003). Ethnic Differences in 
Driving After Drinking and Riding With Drinking Drivers Among Adolescents. 
Alcoholims: Clinical and Experimental Research, vol. 27, s. 1299–1304. 

Watt, T. T. (2004). Race/Ethnic Differences in Alcohol Abuse Among Youth: An 
Examination of Risk-Taking Attitudes as a Mediating Factor. Journal of Ethnicity in 
Substance Abuse, vol. 3, 33–47. 

Wallén Warner, H., & Åberg, L. (2008). Drivers’ beliefs about exceeding the speed 
limits. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 11, 
s. 376–389. 

Wells, J., Williams, A. & Farmer, C. (2002). Seat belt use among african americans, 
hispanic, and whites. Accident Analysis and Prevention, vol. 34, s. 523–529. 

WHO (2004). World report on road traffic injury prevention: Summary. Geneva: WHO. 
Winston, F. K., Chen, I. G., Smith, R. & Elliott, M. R. (2006). Parent Driver Charac-
teristics Associated with Sub-Optimal Restraint of Child Passengers. Traffic Injury 
Prevention, vol. 7, s. 373–380. 



 

VTI rapport 640 137 

Yahya, M-R. (2001). Invandrare och trafiksäkerhet (förstudie). En analys av till-
gängliga data i Sverige (VTI meddelande 907). Linköping: Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. 

Yann, Campbell, Hoare & Wheeler (1990). The 1989/1990 seat belt and child restraint 
attitude and knowledge survey, NSW. Consultant report CR 1/90. Rosebery, New South 
Wales: Road Safety Bureau, Roads and Traffic Authority. 

Yu, S., Huang, Z., Schwalberg, R., Overpeck, M. & Kogan, M. (2002). Association of 
language spoken at home with health and school issues among Asian American 
adolescents. Journal of School Health, vol. 72, s. 192–198. 

Özkan, T., Lajunen, T., Chliaoutakis, J. E., Parker, D. & Summala, H. (2006a). Cross-
cultural differences on driving behaviors: A comparision of six countries. Transporta-
tion Research Part F, vol. 9, s. 227–242. 

Özkan, T., Lajunen, T., Chliaoutakis, J. E., Parker, D. & Summala, H. (2006b). Cross-
cultural differences in driving skills: A comparision of six countries. Accident Analysis 
and Prevention, vol. 38, s. 1011–1018. 

 



 

 VTI rapport 640 

 



Bilaga 1 

Sidan 1 (1) 

 

Invånarantal, andel av den utlandsfödda befolkningen, könsfördelning i zonen, 
genomsnittlig ålder och tid i Sverige. 

  Befolkning 
2003-12-31 

(andel av 
utlandsfödda) 

Köns-
fördelning i 
zonen 

Genomsnittlig 
ålder 
(medianvärde) 
i befolkningen 

Genomsnittligt 
antal år i Sverige 
(medianvärde) 

(n=1 043 650*) 

Män 175 084 46 % 51 28 

Kvinnor 206 131 54 % 55 

Zon 1 

Totalt 381 215 (35 %)  53 

33 

31 

Män 33 812 56 % 43 19 

Kvinnor 26 279 44 % 41 

Zon 2 

Totalt 60 091 (6 %)  42 

18 

19 

Män 102 689 47 % 41 10 

Kvinnor 116 824 53 % 43 

Zon 3 

Totalt 219 513 (20 %)  42 

10 

10 

Män 13 075 37 % 42 8 

Kvinnor 22 411 63 % 41 

Zon 4 

Totalt 35 486 (3 %)  42 

7 

7 

Män 36 627 40 % 29 12 

Kvinnor 54 892 60 % 31 

Zon 5 

Totalt 91 519 (8 %)     30 

11 

11 

Män 97 126 55 % 37 11 

Kvinnor 80 257 45 % 33 

Zon 6 

Totalt 177 383 (16 %)  35 

10 

11 

Män 26 097 53 % 34 11 

Kvinnor 23 495 47 % 31 

Zon 7 

Totalt 49 592 (5 %)  33 

9 

10 

Män 31 198 50 % 33 14 

Kvinnor 31 599 50 % 36 

Zon 8 

Totalt 62 797 (6 %)  35 

14 

14 

Män 515 708 48 % 41 14 

Kvinnor 561 888 52 % 43 

Utlands-
födda 

Totalt 1 077 596 (100 %)  42 

14 

14 

*) Saknade data i zon 1: män 5 %, kvinnor 7 %; i zon 4: män 20 %, kvinnor 15 %; övriga zoner max 1 %. 
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Bilaga 2 

Sidan 1 (2) 

 

Olycksinblandning under år 2003 med olika typer av fordon. Tabellen visar personer 
som varit inblandade i minst en polisrapporterad olycka med personskada, inklusive 
elever och instruktörer vid övningskörning, uppdelat per zon och kön. 
Födelse-
zon 

Kön Kategori Pers.bil Lastbil Buss Motor-
cykel 
och 

moped

Cykel Okända 
fordon+ 
andra 
motor-
fordon  

Totalt 

Förare  564 72 23 54 72 39 824 
Pass. 68 1 5 3  2 79 

Män 

Okänt         1 1 
Förare  308 5 8 6 47 38 412 
Pass. 131 1 1 5    138 

Zon 1 

Kvinnor 

Okänt         2 2 
  Alla   1 071 79 37 68 119 82 1 456 

Förare  183 13 2 5 8 5 216 
Pass. 26 2 2      30 

Män 

Okänt           0 
Förare  44    1 7 6 58 
Pass. 22 1  1    24 

Zon 2 

Kvinnor 

Okänt         1 1 
  Alla   275 16 4 7 15 12 329 

Förare  667 30 47 36 47 27 854 
Pass. 119    5 1   125 

Män 

Okänt      1  2 3 
Förare  196   1 7 56 29 289 
Pass. 124   4 2 1   131 

Zon 3 

Kvinnor 

Okänt         2 2 
  Alla   1 106 30 52 51 105 60 1 404 

Förare  41 1  5 4 3 54 
Pass. 13         13 

Män 

Okänt           0 
Förare  25      4 6 35 
Pass. 13   3 2    18 

Zon 4 

Kvinnor 

Okänt         1 1 
  Alla   92 1 3 7 8 10 121 

Förare  177 6 4 12 10 7 216 
Pass. 33   1      34 

Män 

Okänt           0 
Förare  89 1  9 30 13 142 
Pass. 75   5 3  1 84 

Zon 5 

Kvinnor 

Okänt           0 
  Alla   374 7 10 24 40 21 476 
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Bilaga 2 

Sidan 2 (2) 

 
Födelse-
zon 

Kön Kategori 

Pers.bil Lastbil Buss

Motor-
cykel 

och 
moped

Cykel

Okända 
fordon+ 

andra 
motor-
fordon  

Totalt 

Förare  966 37 36 37 43 24 1 143 
Pass. 183 4 4       191 

Män 

Okänt           2 2 
Förare  194 1   3 33 31 262 
Pass. 144 1 3 2     150 

Zon 6 

Kvinnor 

Okänt           1 1 
  Alla   1 487 43 43 42 76 58 1 749 

Förare  147 6 19   10 6 188 
Pass. 26 1 2 1 1   31 

Män 

Okänt           2 2 
Förare  16     2 3 7 28 
Pass. 22 1 2       25 

Zon 7 

Kvinnor 

Okänt           4 4 
  Alla   211 8 23 3 14 19 278 

Förare  147 10 9 10 17 9 202 
Pass. 37   2 2 1   42 

Män 

Okänt             0 
Förare  38     1 15 3 57 
Pass. 33 1 8       42 

Zon 8 

Kvinnor 

Okänt             0 
  Alla   255 11 19 13 33 12 343 
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Bilaga 3 

Sidan 1 (1) 

 

Logistisk regression 
 

Anna Vadeby, VTI  PM  
Logistik regression är en typ av regressionsmodell som kan användas för att studera hur 
sannolikheten för en viss händelse beror på olika bakgrundsfaktorer, se t.ex. Dobson 
(1990). 

Definiera en slumpvariabel Z som antar värdena 0 eller 1: 

⎩
⎨
⎧

=
inträffar intehändelsen  om 0

inträffarhändelsen  om 1
Z    

Låt  och pZP == )1( pZP −== 1)0( . Antag att vi har n oberoende variabler Z1, Z2, …, 

Zn med . Den logistiska regressionsmodellen formuleras enligt följande: ii pZP == )1(

βT
i

i

i

p
p

x=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−1

log ,   

där  är en vektor med bakgrundsvariabler och/eller dummyvariabler och β är 
parametervektorn som ska skattas med hjälp av data. 

ix

Nedan beskrivs hur koefficienterna β kan tolkas som logaritmen av oddskvoten.  

Antag att den enda variabeln som tas med i modellen för att förklara en förares 
olycksinblandning är en variabel som beskriver om föraren är man eller kvinna, dvs.: 

⎩
⎨
⎧

=
kvinnaen är föraren  om 0
manen är föraren  om 1

könI . 

Logaritmen för oddset i den logistiska regressionsmodellen är: 

kön
kön

kön I101log ββπ
π +=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

− . 

Jämför vi oddsen för en man jämfört med oddsen för en kvinna ser vi att oddskvoten, 
OR uttrycks i β-koefficienterna på följande sätt: 

)exp(
)exp(

)exp(
1

0

10 β
β
ββ

=
+

==
kvinna

man

odds
odds

OR  vilket betyder att logaritmen av oddskvoten 

är lika med β-koefficienten, dvs 1)log( β=OR . 

Detta gör att vi i en logistisk regressionsmodell tolkar exp(β) som oddskvoten för en 
viss egenskap jämfört med en annan, t.ex. oddset för olycksinblandning för en man 
jämfört med en kvinna.  

Om oddsvärdet exp(β) är mindre än 1 för en viss kategori så betyder det att oddset för 
olycksinblandning för den kategorin är mindre än motsvarande odds för basnivån. Om 
sannolikheten för händelsen man studerar är liten så kan sannolikheten approximeras 
med oddset för själva händelsen. 
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Hur gör du i trafiken? 
Den här enkäten kommer från Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och handlar 
om trafik och trafiksäkerhet. Enkäten skickas till personer som har körkort och är mellan 18 
och 64 år. Vi vill att du svarar så ärligt som möjligt på frågorna och talar om hur du själv gör 
och tycker. Med hjälp av dina och andras svar kommer vi att kunna förbättra trafiksäkerheten 
i Sverige. Som ett litet tack på förhand för din medverkan får du en TIA-lott med detta brev. 
Om du inte vill använda TIA-lotten, var snäll och skicka tillbaka den i svarskuvertet.  
 
Varför har just du blivit utvald? 
Du är en av cirka 7 500 personer som blivit slumpmässigt utvald att medverka i 
undersökningen. Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort urvalet. Din medverkan är frivillig. 
Ditt svar är mycket viktigt och bidrar till undersökningens kvalitet.  
 
Vad händer med svaren? 
Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och de insamlade uppgifterna 
redovisas i tabeller där inga enskilda svar kan identifieras. Numret högst upp på blanketten är 
till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en 
påminnelse. Alla identitetsuppgifter tas bort innan SCB överlämnar materialet till VTI. 
 

 
 
Frågor om datainsamlingen besvaras av Marina Kerkenberg, telefon 019-17 65 53 eller  
e-post marina.kerkenberg@scb.se (produktionsansvarig hos SCB). 
 
Hur du fyller i enkäten 
Oftast ska du besvara varje fråga med endast ett kryss. Om flera kryss får fyllas i står det 
under frågan.  
 
Vi ber dig svara på frågorna och skicka tillbaka blanketten i det portofria svarskuvertet så 
snart som möjligt. 
 
Ett stort tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Susanne Gustafsson    Michael Nilsson 
Forskare    Undersökningsledare 
VTI     Statistiska centralbyrån 
 
 

Har du några frågor? 
Om du har några frågor om undersökningen kontakta forskare 
Susanne Gustafsson telefon 013-204324 eller 0709-430454, 
susanne.gustafsson@vti.se. 
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Vad  händer med svaren? 
Dina svar skyddas enligt 9 kap. 4§ sekretesslagen (1980:100) samt av bestämmelserna i 
personuppgiftslagen. Detta innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt 
och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.  
 
De svar Du lämnar kommer att kompletteras med uppgifter om kön, ålder, civilstånd, 
födelseland (i grupper), medborgarskap (i grupper), kommun och inkomst. Dessa uppgifter 
hämtas från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Uppgifter om utbildningsnivå 
hämtas från Utbildningsregistret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna! 

 Skriva tydliga siffror: 

 Skriva  tydliga och STORA bokstäver: 

 Markera dina svar med kryss, så här 

 Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan: 

 Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna      
eller om du vill förklara/förtydliga något: 
 
- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna 
- skriv i stället på eventuell kommentarsida 

Instruktioner: 

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig 
därför tänka på att: 

och INTE så här 
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1 

 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Är du man eller kvinna? 

1  Man 

2  Kvinna 
 

2. Hur gammal är du? 

                                                                        år                                          

3. Har du eller någon du bor tillsammans med bil? 

1  Ja 

2  Nej 
 

 

Körkortsutbildning för personbil i Sverige 
 

4. Har du tagit körkort för personbil i Sverige? 

1  Ja 

2  Nej                   Gå vidare till fråga 9 
 

5. Vilket år tog du körkort? 

 
 År:                                          

6. Tog du körlektioner på trafikskola? 

1  Ja                     Ungefär hur många?                                Lektioner 

2  Nej 
 

7. Tog du teorilektioner på trafikskola? 

1  Ja                     Ungefär hur många?                                 Lektioner                                

2  Nej 
 

8. Övningskörde du privat? 

1  Ja                     Ungefär hur många?                                    Timmar                       

2  Nej 
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Körkortsutbildning för personbil i annat land 
 

9. Har du tagit körkort för personbil i något annat land? 

1  Ja 

2  Nej                   Gå vidare till fråga 18 
 

10. I vilket land tog du körkort? 

      

 

11. Vilket år tog du körkort? 

 
 År:                                          

12. Tog du körlektioner på trafikskola? 

1  Ja                     Ungefär hur många?                                 Lektioner                                              

2  Nej    

 
13. Tog du teorilektioner på trafikskola? 

1  Ja                     Ungefär hur många?                                 Lektioner 

2  Nej    
 

14. Övningskörde du privat? 

1  Ja                     Ungefär hur många?                                Timmar                    

2  Nej    

 
 
 

Byte av körkort för personbil 
 

15. Har du bytt ditt utländska körkort för personbil till ett svenskt? 

1  Ja 

2  Nej                   Gå vidare till fråga 18 
 

16. Vilket land var körkortet från? 

      

 

17. Vilket år bytte du körkort? 

 
 År:                                          
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Promenera 
 

18. Hur ofta går du i trafikmiljö? 

Trafikmiljö är t.ex. väg, gata, trottoar, gångbana, cykelbana 
1  Varje dag 

2  En eller flera gånger i veckan 

3  En eller flera gånger i månaden 

4  En eller flera gånger per år 

5  Aldrig                   Gå vidare till fråga 20 
 

 
Många av enkätens frågor besvaras genom att du kryssar i en av sju rutor. Ju längre 
till vänster du sätter ett kryss, desto mer stämmer det som står över rutan längst till 
vänster. Ju längre till höger du sätter ett kryss, desto mer stämmer det som står 
över rutan längst till höger. 
 
19. Använder du reflex när du går i mörker? 

Alltid      Aldrig 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 
8  Går sällan eller aldrig i mörker 

       
 

 

Cykla 
 

20. Hur ofta cyklar du? 

1  Varje dag                                                                                             

2  En eller flera gånger i veckan 

3  En eller flera gånger i månaden 

4  Mer sällan  än varje månad 

5  Aldrig                                   Gå vidare till fråga 22 

6  Kan inte cykla                      Gå vidare till fråga 22 
 

21. Använder du… ? 

Alltid      Aldrig  
1 2 3 4 5 6 7 

a. cykelhjälm när du cyklar?        

b. tänd belysning på cykeln när du cyklar i mörker? 

8  Cyklar sällan eller aldrig i mörker 
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Åka med i bil som passagerare 
 

22. Hur ofta åker du bil som passagerare? 

1  Varje dag 

2  En eller flera gånger i veckan 

3  En eller flera gånger i månaden 

4  En eller flera gånger per år 

5  Aldrig                     Gå vidare till fråga 25 

23. Använder du bilbälte när du är passagerare i… ? 

Alltid      Aldrig  
1 2 3 4 5 6 7 

a. framsätet?        

b. baksätet?        

24. Har du under de senaste 12 månaderna åkt med någon förare som varit alkoholpåverkad? 

1  Ja, någon enstaka gång 

2  Ja, flera gånger 

3  Nej, aldrig 

4  Vet inte 
 

 

Köra bil i tätort och utanför tätort 
I tätort finns många hus, många andra trafikanter och hastighetsgränsen är 30, 50 eller 70 kilometer per 
timme. 
 

25. Hur ofta kör du bil? 

1  Varje dag 

2  En eller flera gånger i veckan 

3  En eller flera gånger i månaden 

4  En eller flera gånger per år 

5  Aldrig                   Gå vidare till fråga 28 
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26. a. Använder du bilbälte när du kör bil…  

Alltid      Aldrig  
1 2 3 4 5 6 7 

 i tätort?        

 utanför tätort?        

 b. Håller du hastighetsgränsen...        

Alltid      Aldrig  
1 2 3 4 5 6 7 

 i tätort?        

 utanför tätort?        

27. Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att du kört bil alkoholpåverkad? 

1  Ja, någon enstaka gång 

2  Ja, flera gånger 

3  Nej, aldrig 
 

4  Dricker aldrig alkohol 

 
 

28. Om du skulle köpa en bil, vad är då viktigt för dig? 

Mycket  
viktigt 

 Inte alls 
viktigt

  

1 2 3 4 5 6 7 

a. Pris        

b. Driftskostnad (t.ex. bensin och service)        

c. Bilmärke        

d. Årsmodell        

e. Prestanda (t.ex. acceleration, toppfart)        

f. Utseende        

g. Komfort        

h. Trafiksäkerhet (t.ex. airbags, antisladdsystem)        

i. Antal sittplatser        

j Bagageutrymme        
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hastighetsgränsen är 50 kilometer 
Tänk dig att du kör bil i  tätort där 

per timme. Det är mitt på dagen och 
torrt på vägen. Du kör i hastigheten 

(hastighetsmätaren visar 65). 
65 kilometer per timme 
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Läs texten och titta på bilden, svara sedan på frågorna som följer 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

29. Hur ofta har du under de senaste tre månaderna kört som bilden visar? 

Alltid      Aldrig 
1 2 3 4 5 6 7 

 

        

30. Tror du att du kommer att köra som bilden visar de närmaste tre månaderna? 

Ja,  
absolut 

                 Nej, 
                     absolut

                inte  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

        

31. Hur ofta tror du följande personer kör som på bilden? 

Alltid              Aldrig
Har 

ingen 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. din familj         

b. dina närmaste vänner         

c. andra bilförare         

32. Om du kör som bilden visar, tycker du då att du… 

Ja, 
mycket 

                Nej,
                     inte alls  

 

1 2 3 4 5 6 7 

a. anpassar din körning bättre till övrig trafik?        

b. ökar risken för att få böter?        

c. vinner mycket tid?        

d. ökar risken för en trafikolycka?        

Bilaga 4
Sidan 8 av 19

VTI rapport 640



 
                                                                     
 

   
7 

 

 

33. Hur viktigt är det för dig när du väljer hur du kör… 

Mycket  
viktigt 

 Inte alls 
                  viktigt

 

1 2 3 4 5 6 7 

a. att anpassa din körning till övrig trafik?        

b. undvika böter?        

c. att vinna tid?        

d. att köra trafiksäkert?        

34. Vad tror du följande personer skulle tycka om att du kör som bilden visar? 

 
Mycket 
bra 

 
Mycket

      dåligt

 
Har 

ingen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. Din familj skulle tycka att det är         

b. Dina närmaste vänner skulle tycka  
att det är 

        

c. Andra bilförare skulle tycka att det är         

35. Hur viktigt är det för dig när du kör bil att göra som… 

Mycket 
viktigt 

  Inte alls
       viktigt 

Har 
ingen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. din familj tycker?         

b. dina närmaste vänner tycker?         

c. andra bilförare tycker?         

36. Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om… 

Mycket 
lätt 

 Mycket 
                  svårt

  

1 2 3 4 5 6 7 

a. du har bråttom?        

b. det är lite trafik?        

c. du inte vet vilken hastighetsgräns som 
gäller? 

       

37. Hur vanligt är det att… 

Mycket  
vanligt 

 Inte alls 
                   vanligt

 

1 2 3 4 5 6 7 

a. du har bråttom när du kör bil?        

b. det är lite trafik på vägen?        

c. du inte vet vilken hastighetsgräns som 
gäller? 
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Tänk dig att du kör bil i tätort där 
hastighetsgränsen är 50 kilometer 
per timme. Det är mitt på dagen, torrt på 
vägen och du kör i högst 50. Du har inte 
bilbälte på dig när du kör bilen.  
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Läs texten och titta på bilden, svara sedan på frågorna som följer 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

 

38. Hur ofta har du under de senaste tre månaderna kört som bilden visar? 

Alltid   Aldrig 
1 2 3 4 5 6 7 

 

        

39. Tror du att du kommer att köra som bilden visar de närmaste tre månaderna? 

 

Ja, 
absolut 

  Nej, 
absolut

inte

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

        

40. Hur ofta tror du följande personer kör som på bilden? 

 

Alltid 
  

Aldrig
Har 

ingen 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. din familj         

b. dina närmaste vänner         

c. andra bilförare         

41. Om du kör som bilden visar, tycker du då att… 

Ja,  
mycket 

                Nej, 
inte alls 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

a. risken att få böter ökar?        

b. det är bekvämt och komfortabelt?         

c. det känns tryggt?        

d. risken ökar att du skadas om det sker en 
trafikolycka? 
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42. Hur viktigt är det för dig när du väljer hur du kör… 

Mycket  
viktigt 

 Inte alls 
viktigt

 

1 2 3 4 5 6 7 

a. att ha det bekvämt och komfortabelt?        

b. att känna dig trygg?        

43. Vad tror du följande personer skulle tycka om att du kör som bilden visar? 

Mycket 
bra 

 
Mycket

dåligt
Har 

ingen

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. Din familj skulle tycka att det är         

b. Dina närmaste vänner skulle tycka  
att det är 

        

c. Andra bilförare skulle tycka att det är         

44. Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om… 

Mycket  
lätt 

 Mycket 
                  svårt

 

1 2 3 4 5 6 7 

a. du har bråttom?        

b. om du ska köra bil kortare än 5 kilometer?        

45. Hur vanligt är det att… 

Mycket  
vanligt 

 Inte alls 
                   vanligt

 

1 2 3 4 5 6 7 

 du åker kortare än 5 kilometer?        

 

Information om trafiksäkerhet 
 

46. Har du fått information eller utbildning om trafiksäkerhet i Sverige? 

Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig 

1  Nej 

1  Ja, från kommunen eller landstinget 
1  Ja, från trafikmyndighet (t.ex. polis, vägverket) 
1  Ja, från annan myndighet (t.ex. migrationsverket, integrationsverket) 
1  Ja, från någon förening 
1  Ja, från media (t.ex. radio, tv, tidning, broschyr, Internet) 
1  Ja, från skola, kurs, trafikskola 
1  Ja, från vänner, släktingar 
1  Ja, annat    _________________________________ 

1  Vet inte 
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Barn 
 

47. Har du barn som är yngre än 19 år? 

1  Ja 

2  Nej                   Gå vidare till fråga 71 på sista sidan 
 

Hur många barn har du och hur gamla är de? 
Skriv i rutan hur många barn du har i den åldern, skriv med en siffra. 

a. 
 

 
barn som är yngre än 2 år d. 

 
barn som är 6-7 år 

b. 
 

 
barn som är 2-3 år e. 

 
barn som är 8-10 år 

48. 

c. 
 

 
barn som är 4-5 år f. 

 
barn som är 11-18 år 

49. Har du fått information om hur barn ska sitta i bil? 
Kryssa i alla alternativ som stämmer för dig. 
 
1  Nej 

1  Ja, från kommunen eller landstinget (t.ex. mödravårdcentral, barnavårdcentral) 
1  Ja, från trafikmyndighet (t.ex. polis, vägverket) 
1  Ja, från annan myndighet (t.ex. migrationsverket, integrationsverket) 
1  Ja, från någon förening 
1  Ja, från media (t.ex. radio, tv, tidning, broschyr, Internet) 
1  Ja, från försäljare i affärer 
1  Ja, från skola, kurs, trafikskola 
1  Ja, från vänner, släktingar 
1  Ja, annat    _________________________________ 

1  Vet inte 
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Läs texten och titta på bilden, svara sedan på frågorna som följer 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

Bakåtvänt innebär att barnet har ansiktet vänt mot  Framåtvänt innebär att barnet har ansiktet vänt mot  
bakrutan i bilen.  framrutan i bilen.  
 

50. Besvaras om du har barn yngre än 2 år, annars gå till fråga 51 

Hur många gånger av 10 resor åker ditt/dina barn som är yngre än 2 år på följande sätt i bil? 
           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a. Bakåtvänt i bilbarnstol?            

b. Framåtvänt i bilbarnstol?            

c. Liggande i barnvagn i 
bilen? 

           

d. I knäet på vuxen eller 
äldre barn? 

           

e. Utan bälte, utan 
bilbarnstol? 

           

51. Besvaras om du har barn 2-3 år, annars gå till fråga 52 

Hur många gånger av 10 resor åker ditt/dina barn som är 2-3 år på följande sätt i bil? 
           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a. Bakåtvänt i bilbarnstol?            

b. Framåtvänt i bilbarnstol?            

c. I knäet på vuxen eller 
äldre barn? 

           

d. Med enbart bilbälte?            

e. Utan bälte, utan 
bilbarnstol? 
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52. Besvaras om du har barn 4-5 år, annars gå till fråga 53 

Hur många gånger av 10 resor åker ditt/dina barn som är 4-5 år på följande sätt i bil? 
           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a. Bakåtvänt i bilbarnstol?            

b. Framåtvänt i bilbarnstol?            

c. I knäet på vuxen eller 
äldre barn? 

           

d. Med enbart bilbälte            

e. Utan bälte, utan 
bilbarnstol? 

           

53. Besvaras om du har barn 6-7 år, annars gå till fråga 54 

Hur många gånger av 10 resor åker ditt/dina barn som är 6-7 år på följande sätt i bil? 
           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a. På bälteskudde eller i 

bältesstol? 
           

b. Med enbart bilbälte?            

c. Utan bälte, utan 
bälteskudde, utan 
bältesstol? 

           

54. Besvaras om du har barn 8-10 år, annars gå till fråga 55 

Hur många gånger av 10 resor åker ditt/dina barn som är 8-10 år på följande sätt i bil? 
           

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a. På bälteskudde eller i 

bältesstol? 
           

b. Med enbart bilbälte?            

c. Utan bälte, utan 
bälteskudde, utan 
bältesstol? 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel på bilbarnstol, bältesstol och bälteskudde 

Bilbarnstol Bältesstol Bälteskudde 
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Läs texten och titta på bilden, svara sedan på frågorna som följer 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

 

55. Hur ofta har du under de senaste tre månaderna kört som bilden visar? 

Alltid   Aldrig 
1 2 3 4 5 6 7 

 

        

56. Tror du att du kommer du att köra som bilden visar de närmaste tre månaderna? 

Ja,  
absolut 

                   Nej, 
                     absolut

                 inte  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

        

57. Hur ofta tror du följande personer kör som på bilden? 

Alltid 

  
           Aldrig

Har 
ingen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. din familj         

b. dina närmaste vänner         

c. andra bilförare         

58. Om du kör som bilden visar, tycker du då att… 

Ja,  
mycket 

                Nej, 
inte alls 

 

1 2 3 4 5 6 7 

a. det är bekvämt och komfortabelt för barnet?        

b. det är tryggt för barnet?        

c. risken ökar att barnet skadas om det sker en 
trafikolycka? 

       

Tänk dig att du kör på en landsväg där 
hastighetsgränsen är 70 kilometer per 
timme. Det är mitt på dagen, torrt på
vägen och du kör i högst 70. Bredvid 
dig i framsätet sitter en vuxen som har 
ett barn i knäet.  
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59. Hur viktigt är det för dig när du väljer hur du kör… 

Mycket  
viktigt  Inte alls 

                  viktigt 
1 2 3 4 5 6 7 

a. att barnets resa är bekväm och komfortabel?        

b. att barnets resa är trygg?        

c. att minska risken för att barnet skadas vid en 
trafikolycka? 

       

60. Vad tror du följande personer skulle tycka om att du kör som bilden visar? 

Mycket 
bra 

 Mycket
      dåligt

Har 
ingen

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. Din familj skulle tycka att det är         

b. Dina närmaste vänner skulle tycka  
att det är 

        

c. Andra bilförare skulle tycka att det är         

61. Hur viktigt är det för dig när du kör med barn i bilen att göra som… 

Mycket 
viktigt 

  Inte alls
             viktigt 

Har 
ingen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. din familj tycker?         

b. dina närmaste vänner tycker?         

c. andra bilförare tycker?         

62. Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om… 

Mycket  
lätt  Mycket 

                  svårt 
1 2 3 4 5 6 7 

a. du har bråttom?        

b. du ska åka kortare än 5 kilometer?        

c det är flera personer i bilen än det finns bälten till?        

63. Hur vanligt är det att… 

Mycket  
vanligt  Inte alls 

                   vanligt 
1 2 3 4 5 6 7 

a. du har bråttom när du kör med barn i bilen?        

b. du åker kortare än 5 kilometer med barn i bilen?        

c det är flera personer i bilen än det finns bälten till?        
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Tänk dig att du kör på en landsväg där 
hastighetsgränsen är 70 kilometer per

 timme. Det är mitt på dagen, torrt på 
vägen och du kör i högst 70. I baksätet 

eller vara bältat. 
sitter ett barn utan att sitta i bilbarnstol 
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Läs texten och titta på bilden, svara sedan på frågorna som följer 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

 

64. Hur ofta har du under de senaste tre månaderna kört som bilden visar? 

Alltid   Aldrig 
1 2 3 4 5 6 7 

 

        

65. Tror du att du kommer att köra som bilden visar de närmaste tre månaderna? 

Ja,  
absolut 

                  Nej,
                     absolut 

                inte

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

        

66. Hur ofta tror du följande personer kör som på bilden? 

Alltid 

  
           Aldrig

Har 
ingen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. din familj         

b. dina närmaste vänner         

c. andra bilförare         

67. Om du kör som bilden visar, tycker du då att… 

Ja,  
mycket 

               Nej, 
inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

a. det är bekvämt och komfortabelt för barnet?        

b. det är tryggt för barnet?        

c. risken ökar att barnet skadas om det sker en 
trafikolycka? 

       

Bilaga 4
Sidan 17 av 19

VTI rapport 640



 
                                                                     
 

   
16 

 

 

68. Vad tror du följande personer skulle tycka om att du kör som bilden visar? 

Mycket 
bra 

 Mycket
      dåligt

Har 
ingen

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a. Din familj skulle tycka att det är         

b. Dina närmaste vänner skulle tycka  
att det är 

        

c. Andra bilförare skulle tycka att det är         

69. Hur skulle det kännas för dig att köra som på bilden om… 

Mycket  
lätt 

 Mycket 
                  svårt 

1 2 3 4 5 6 7 

a. du har bråttom?        

b. du ska åka kortare än 5 kilometer?        

c det är flera personer i bilen än det finns bälten till?        

 
 
 

70. Vad skulle hindra dig från att låta ditt barn sitta fastspänd i en bilbarnstol när det åker bil? 

Ja,  
absolut 

                  Nej, 
absolut 

                inte

 

1 2 3 4 5 6 7 

a. Barnet vill inte         

b. Det tar tid att sätta fast barnet i bilbarnstolen        

c. Det är flera personer i bilen än det finns bälten till        

d. Det är trångt i bilen         

e. Monteringen av bilbarnstolen        

f. Kostnaden för att köpa bilbarnstolen        

g. Du ska bara köra en kort sträcka        

h. Du är så säker förare att det är onödigt att spänna 
fast barnet 

       

i. Du har så säker bil att det är onödigt att spänna 
fast barnet 
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71. Har du några förslag på hur trafiksäkerheten skulle kunna förbättras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du svarade på enkäten! 
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Brev till informanterna 
 

   
    Linköping  2008-01-25 

 

Hej! 

 

Vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) arbetar vi med trafik och trafiksäkerhet på flera olika sätt. 
Vi har från Vägverket fått i uppdrag att undersöka hur trafiksituationen ser ut för personer som är födda i annat 
land än Sverige. Vad tycker man om bilkörning och den svenska trafikmiljön? Vad tycker man om 
trafiksäkerheten i Sverige? Detta är några av frågorna som vi är intresserade av. 

 

Två delstudier har redan genomförts med hjälp av enkäter och statistik. Nu vill vi gärna även göra intervjuer med 
6-8 personer, för att få möjlighet att få djupare kunskaper och delaktighet i utlandsföddas erfarenheter av och 
synpunkter på bilkörning och svensk trafikmiljö.  

 

Vi skulle vilja intervjua både kvinnor och män, i alla åldrar och från olika länder, men då detta inte är möjligt har 
vi valt ut en mindre grupp. Vi skulle gärna vilja komma i kontakt med 6-8 män som är födda i Iran. Personerna 
ska ha svenskt körkort samt även ha erfarenhet av att köra bil från tiden i Iran.  

 

Från VTI kommer vi att vara två personer som medverkar vid varje enskild intervju, Jonna Nyberg och Peter 
Loukopoulos. Varje intervju kommer att ta cirka en timme. Som tack för medverkan får varje deltagare två 
biobiljetter.  

 

Vi vill tydligt markera att vi endast har ett intresse av vad som sägs, men inte av vem. Det som framkommer 
under intervjuerna kommer inte att redovisas så att det går att avgöra vem som sagt vad. Allt material behandlas 
konfidentiellt.  

 

Än en gång – er hjälp är ovärderlig! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

                                                             
 
Jonna Nyberg                                        Peter Loukopoulos 
Forskningsassistent                                       Forskare 
VTI                                        VTI 
Tel: 013-204169              Tel: 013-204187 
E-mail: jonna.nyberg@vti.se              E-mail: peter.loukopoulos@vti.se 
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Frågeformulär – intervjustudien 
 
1. Bakgrundsfrågor 

• När kom du till Sverige? 
• När tog du körkort i Iran? 
• Har du svenskt körkort? I sådana fall när fick du det? 
• När är du född? 
• Vad arbetar du med? 

2. Inledande frågor om körvanor m.m. 
• Hur ofta kör du bil? 
• Tycker du om att köra bil? (bara ett färdmedel eller en trevlig upplevelse) 

3. Hastighet 
• Hur ser du på hastighet och bilkörning? 
• Finns det situationer och/eller trafikmiljöer där man kan/bör köra annorlunda än vad 

som anges på hastighetsskyltarna? 
• Bryter du själv mot hastighetsgränserna? (ta reda på om det är oberoende av om det 

är i tätort eller utanför) 

Om de inte gör det regelbundet: 
• I vilka sammanhang är det mest troligt att du bryter mot hastighetsgränserna? (kan 

vara att de har bråttom) 
• Hur ser man på hastighet i Iran? 
• Märker du någon skillnad vad gäller synen på hastighet och hur man följer 

hastighetsbestämmelserna om du jämför dina svenska och dina iranska 
vänner/familjemedlemmar? Om det finns skillnader, vad beror det på? 

3. Alkohol 
• Är det okej att dricka något med alkohol, och sedan köra bil? Varför, i så fall? Varför 

inte? 
• Enligt din mening, hur mycket kan man dricka utan att det är någon fara att köra bil? 
• Har du någon gång kört bil efter det du druckit alkohol? Om ja: Vad var det som fick dig 

att göra det? 
• Hur ser man på onykter körning i ditt hemland? 
• Märker du någon skillnad vad gäller synen på alkohol och bilkörning om du jämför dina 

svenska och dina iranska vänner/familjemedlemmar? Om det finns skillnader, vad beror 
det på? 

4. Bälte 
• Vad tycker du om bälte i bil? 
• Finns det situationer när man inte behöver vara bältad? När? Varför? Varför inte? 
• Är det skillnad på när man ska använda bälte beroende på var i bilen man sitter? 

Varför? Varför inte? 
• Hur ser man på bälte i bil i Iran? 
• Märker du någon skillnad vad gäller synen på bältesanvändning om du jämför dina 

svenska och dina iranska vänner/familjemedlemmar? Om det finns skillnader, vad 
beror det på? 
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5. Aggression/irritation i trafiken 
• Händer det att du blir arg i trafiken?/ Vad irriterar dig?  
• Vad blir du mest arg på? Varför? 
• Vad gör du om (det som de blir mest arg på) inträffar? 

6. Synen på vad som är en bra resp dålig förare 
• Om jag säger ”trafiksäker förare” vad tänker du på då? 
• Kan du nämna några egenskaper som en bra förare ska ha? Varför dessa? 
• Vad utmärker en dålig förare? 
• Vad anser du om kvinnor som bilförare – tycker du att det finns skillnader mellan 

kvinnors och mäns körsätt? (Kan du ge något exempel, t.ex. något du varit med om?) 

7. Hur ser du på dig själv som förare? 
• Hur säker är du som förare om du jämför dig med andra män i samma ålder som du 

själv?  
• Hur tror du andra tänker på dig som förare?  

8. Vad anser du om de trafiklagar som finns i Sverige?  
Hastighet: 

• Vad anser du om de hastighetsbestämmelser som finns i Sverige? 
• Känner du till straffen för hastighetsöverträdelser? Är de bra? Varför/Varför inte? 
• Vad anser du om polisens trafikövervakning? 

Onykter körning: 
• Vad anser du om svensk lag för onykter körning? 
• Känner du till vad straffet är om man kör berusad? Är de bra? Varför/Varför inte? 

Bältesanvändning: 
• Vad tycker du om de regler som finns då det gäller bälten i bil?  
• Känner du till straffen för icke-användning av bälte? Är de bra? Varför/Varför inte? 

9. Skillnader Iran/Sverige 
• Vilka är de största skillnaderna vad gäller trafiksäkerhet, om du jämför Iran och 

Sverige? 
• Varför finns dessa skillnader, tror du? 
• Hur ser du på trafikförhållandena i Iran respektive Sverige? Vad är bra respektive 

dåligt? 

10. Anpassning och utbildning 
• Hur var det att anpassa sig till svenska trafikförhållanden? Kan du beskriva? 
• Hur ser du på utbildning – är det bra att som ny svensk få genomgå en 

förarutbildning? Varför/varför inte? 
• Om du är och hälsar på i Iran (eller tänk dig att du kommer till Iran) och ska köra bil: 

kör du annorlunda därför att du har bott i Sverige en tid, eller anpassar du dig till den 
”trafikkultur” som finns i Iran? (Om det nu finns några skillnader??) 
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,
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seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation
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