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1 Bakgrund
Vägverket genomför årliga mätningar av reflexanvändningen i Sverige. Detta sker

vid ett urval av platser och vid ett urval av tidpunkter (basram). Via en skriftlig in-

struktion (daterad 1996-10-22) erhåller ett stort antal observatörer information om

vad som ska observeras och hur och var observationerna skall utföras. Observa-

törerna noterar antal fotgängare med reflex och antal fotgängare utan reflex, samt

fotgängare som ej kunnat klassas. En fotgängare med reflex definieras som en

person som vidtagit aktiv åtgärd för att synas .

2 Syñe
Att beskriva det mätfel som uppstår vid observationer av reflexanvändning på fot-

gängare. Mätfelet beskrivs med hjälp av andelen riktiga och andelen felaktiga

observationer av reflexanvändare kontra inte reflexanvändare.

3 Kommentarer till observationsmetoden

Utifrån de instruktioner som observatörerna erhåller inför synbarhetsundersök-

ningen samt med den definition som ges på en reflexanvändare kan vi redan före

försöket förutse att det finns mätfel vid observationerna.

0 Fel med anledning av definitionen.

Om en fotgängare med reflex är en person som vidtagit aktiv åtgärd för att

synas , vad gäller då om en person Lex. tagit* på sig en jacka med insydd reflex,

men personen inte är medveten om reflexen? Är detta en person som använder

reflex eller en som inte gör det? Sannolikt klassas de av observatörerna som

reflexanvändare. Detta talar för att definitionen av reflexanvändare bör förtyd-

ligas.

0 Fel med anledning av observationsmetoden.

För att kunna observera reflexanvändning krävs det att det finns åtminstone en

svag ljuskälla, nära observatören. Att placera observatörerna under en gatube-

lysning har ringa effekt, eftersom ljuskällan är alltför högt upp. Vinkel mellan

ögat på observatören och ljuskällan ska vara liten för att reflexen ska fungera

och därmed kunna observeras. Syftet med att fotgängare använder reflex är inte

att fotgängare ska se varandra utan att bilister ska se fotgängare.

 

D: v7

   

O O

Figur 1 Öns/wåra'placering av observatörer och försöksperson

Detta talar för att metoden bör utvecklas så att observationerna kan ske från

t.ex. bil med halvljus. Fördelarna med detta är dels att observatören alltid har en

ljuskälla till förfogande vid observationen. Därmed minskar risken att bedöma
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reflexanvändare som icke reflexanvändare, dels sker observationerna i den miljö

där det är relevant att använda reflex.

4 Metod

4.1 Försöksuppläggning

Försöket har lagts upp så att det i viss utsträckning liknar den verkliga situationen

av reflexanvändning. Med anledning av detta begränsades reflexanvändningen till

30 % i försöket.

Reflexernas placering och typ varierades med avseende på tre variabler:

0 Låg eller hög placering av reflexen. (Låg placering innebar att reflexen

befann sig lägre än knähöjd)

0 Reflexen placerad på höger eller vänster sida. (Höger sida innebar att

reflexen placerades på försökspersonens högra kroppshalva)

0 Fast eller rörlig reflex (Fast reflex innebar klämma eller band medan rörlig

reflex var en hängande stjärna i ett snöre som fästes med säkerhetsnål).

Var och en av de tre variablema varierades på två nivåer. Samtliga kombina-

tioner av dessa ingick i försöket, vilket totalt blir åtta. I de fall då reflexerna skulle

vara fasta användes klämma och band i lika stor utsträckning.

Vilka försökspersoner som skulle bära reflex, vilken reflextyp och placeringen

av reflexen slumpades fram, se bilaga 2.

Slumpningen gick till på följande sätt:

Totalt medverkade 20 personer som fick agera som potentiella reflexförsedda

personer. Dessa kallas i fortsättningen för försökspersoner. Dessa gick en prome-

nadslinga fyra gånger vardera, vilket innebar 80 promenader. Försöket var således

uppdelat i fyra omgångar. 30 % av promenadema skulle ske med reflex. Vilka, i

var och en av de fyra omgångarna, slumpades fram genom att ett nummer från 1-

20 drogs 6 gånger, utan återläggning. Tre variabler med 2 nivåer innebar att åtta

olika kombinationer av reflextyp och placering skulle ingå. Dessa åtta användes

tre gånger, eftersom totala antalet promenader med reflex skulle vara 24. Det

upprättades en förteckning med tre grupper, var och en innehållande de åtta

möjliga kombinationerna av reflextyp och placering. I varje grupp slumpades

ordningen genom att ett tal från 1-8 drogs, utan återläggning. Nu fanns en

förteckning från 1-24 där ordningen på kombinationerna av reflextyp och

placering var slumpmässig. I varje omgång parades nu de sex slumpvalda

försökspersonerna i varje omgång samman med den slumpvalda kombinationen av

reflex och placering.

Vid fyra tillfällen skickades två försökspersoner i väg tillsammans. Detta

gjordes för att se om det var besvärligt att observera grupper av fotgängare. För att

avgöra vilka som skulle promenera slingan i par slumpades ett nummer från 1-19.

Det nummer som föll ut och det efterföljande fick utgöra ett par. Detta upprepades
för varje ny omgång.

Efter avslutat fältförsök fick observatörerna och försökspersonerna besvara ett

antal frågor i en enkät.
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fotgängare i 25-60 års åldern. Försökspersonerna var lika många män som

kvinnor. Var och en av försökspersonerna promenerade slingan 4 gånger. Före-

komsten av reflex samt typen av reflex på försökspersonen varierades för varje

gång som försökspersonen promenerade slingan. För var och en av de 23 observa-

törerna erhölls 80 observationer, totalt 1840.

Försökspersonema uppmanades att klä sig som de brukar. Om de hade möjlig-

het skulle de välja kläder och skor som inte hade påsydda reflexer.

Under försöket bar försökspersonerna en nummerlapp på magen, detta för att

observatörerna på ett enkelt sätt skulle kunna markera vilken försöksperson som

de observerat. Syftet med detta var att på ett säkert sätt kunna jämföra observerad

reflexanvändning hos försökspersonerna med den faktiska reflexanvändningen.

Efter avslutat försök fick försökspersonerna besvara en enkät. Syftetmed en-

käten var att beskriva om de normalt använder reflex och när de i så fall gör det

samt vilka typer av reflexer de då använder.

4.3 Observatörema och försöksslingan de var placerade

utmed

Observatörema placerades utmed en slinga i närheten av VTI i Linköping, se

numreringen på kartan 1 figur 1. Slingan kan sägas ha en yttersida och en inner-

sida. Med innersida menas den sida som är närmast VTI och med yttersida motsat-

sen. Av de 21 observatörerna var 6 placerad på yttersidan och 15 på innersidan.

Slingan innefattade trottoarer och gångvägar, som ligger både i anslutning till

vägar och enskilt. Slingan var ungefär 1 kilometer lång och låg i nära anslutning

till VTI och Universitetsområdet. Utmed slingan fanns det olika typer av arma-

turer. Samtliga var av typen högtrycksnatriumlampor. Hastighetsbegränsningen

var 30 km/h på samtliga vägar, utom utmed Universitetsvägen, där det var hastig-

hetsbegränsningen 70 km/h.

Observatörema hade i uppgift att i protokollet, se bilaga 3, notera om försöks-

personen hade reflex eller inte. Om de var tveksamma i sin bedömning fanns det

en ruta för bortfall och om den användes var instruktionen att observatörerna

skulle kommentera varför.

Orsaken till bortfall skulle enligt instruktionen vara tveksamhet eller annat.
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Totalt medverkade 23 observatörer. Av dessa kom åtta från SCB, sju från
TEMO och åtta var studenter.
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4.4 Genomförande av försöket

Försöket genomfördes tisdagen den 25/2-1997. Vädret var kallt och mycket blå-
sigt. Tidvis regnade det. Detta bidrog troligen till att det var få övriga trafikanter

ute. Försöksdeltagarna samlades klockan 18.00 på VTI för en gemensam genom-

gång. Observatörerna fick en skriftlig instruktion som beskrev deras uppgift i för-

söket, se bilaga 1. Försökspersonema försågs med varsin nummerlapp.

Instruktionerna som Observatörerna erhöll stämde i stort sett med de som an-

vänds i den nationella undersökningen. Skillnaden är att i den nationella undersök-

ningen observeras fotgängares reflexanvändning i båda riktningarna och både

framifrån och bakifrån. I försöket gick försökspersonerna endast i en riktning och

de observerades endast framifrån. Observatörerna hade tre möjligheter att noter i

protokollet:

0 Fotgängaren har reflex

0 Fotgängaren har inte reflex

0 Kan inte avgöra

Efter avslutad genomgång promenerade samtliga slingan. Observatörerna

placerades successivt ut på sina observationsplatser. Placeringen var på gång- och

cykelbanorna, nära en lyktstolpe. Försöket började ungefär klockan 19.00.

Försökspersonerna sändes i väg med ca 45 sekunders mellanrum. De instruerades

att promenera vanligt vad avser takt och placering, men de skulle inte komma

närmare än 5 meter från den försöksperson som gick framför dem. Att promenera

ca 4 km med visst uppehåll för förändring av reflexförekomst tog ca 1 timme.

När fältförsöket avslutats fick Observatörerna besvara två enkäter. Den ena var

avsedd för att beskriva observatörernas erfarenheter från försöket och den andra

skulle ge en beskrivning av observatörens egen reflexanvändning.

Två av de 23 Observatörerna (nr 22 och 23 på kartan) placerades mitt emot två
andra observatörer (nr 3 och nr 21 på kartan i figur 1) dvs. på andra sidan gatan.

Syftet med detta var att erhålla ett tendensmått på möjligheten att observera fot-

gängare som passerar på motsatta sidan av gatan.

5 Resultat

5.1 Observationer

De fel som inträffade vid observationer av reflexanvändning kan vara av någon av

följ ande två feltyper;

0 Observatören noterade en försöksperson som en person utan reflex fast

personen hade reflex.

0 Observatören noterade en försöksperson som en person med reflex fast att

personen inte hade reflex.

Dessutom finns det två typer bortfall :

0 De fall när Observatören inte kunnat avgöra om en försöksperson burit reflex

eller inte. I protokollet finns dessa markerade i kolumnen för bortfall, men

kallas i fortsättningen för i ingen notering.

0 De fall där protokollet inte var rätt ifyllt kallas i fortsättningen för missing

value.

Alla feltyper kan förekomma i fältförsöket.
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Observationerna som inte var s.k. missing value harbenämnts enligt figur 3.

       

Noterat

Reflex Inte reflex Ingen notering

Faktisk Reflex Inget fel Missad /ngen notering

Inte reflex Påstådd Inget fel Ingen notering

Figur 3 Indelning av möjliga noteringar av fotgängare som använder eller
inte använder reflex '

Totalt genomfördes 1840 observationer (23 observatörer observerade 20 för-

sökspersoner fyra gånger). I analysen har data från de två observatörer som var

placerade på motsatt sida av vägen sorterats bort, vilket innebär att analysen har

grundats på 1680 observationer. Av dessa 1680 observationer var det totalt 66

som inte var korrekta, se tabell 1. Detta motsvarar 3,9 % av observationerna.

Tabell 1 Felensfördelning påfeltyp

  

Feüyp

Kumulatlv

Frekvens Procent Procent

inget fel 1614 96,1 96,1

missad
reflex 32 1,9 98,0

påhittad
reflex 27 1,6 99,6

"bortfall" 7 ,4 100,0

Total 1 680 1 00,0

      

Vid en granskning av hur många fel varje observatör gjort framkom att två av

observatörerna stod för totalt ca 38 % av alla missade reflexer. Den ena av dessa

två var placerad på en yttersida och den andra på en innersida. När det gäller de

påstådda reflexanvändarna var felen jämnt fördelade mellan observatörerna.

Bortfall

Utav de 66 observationer som inte var riktiga, var sju bortfall . I samtliga fall

utom ett var de sådana som observatörema markerat som ingen notering. Dessa

kan förklaras med att två av försökspersonerna, som gick i par, gick väldigt nära

varandra. Observatörerna har kommenterat dessa registreringar med att de inte

kunnat avgöra om det var en eller två som hade reflex. De som trodde att det var

en som hade reflex hade inte kunnat avgöra vem av de två som hade reflex. I det

återstående fallet var bortfallet ett missing value. Observatören hade kryssat i

både rutan reflex och rutan ingen reflex .
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Påstådda

Av de återstående 59 observationerna som inte var riktiga, var 27 noteringar s.k.

påstådda reflexer. För dessa felaktiga observationer, där observatörema sett

reflexer trots att det inte funnits några var det av intresse att se hur felen fördela-

des på försökspersoner, observatörer och i någon mån på omgång. I tabell 2 visas

skillnaderna mellan omgångarna.

Tabell 2 Påstådda reflexers fördelningpå omgång.

  

Försöksomgáng

Kumulativ

Frekvens Procent Procent

1 11 40,7 40,7

2 9 33,3 74,1

3 4 14,8 88,9

4 3 11,1 100,0

Total 27 100,0

      

Resultatet tyder på att det finns en viss inlärningseffekt som kan bero på för-

sökssituationen. En tänkbar förklaring är att en observatör i första omgången

noterat en person som reflexanvändare för att t.ex. en handske gett ett intryck av

att vara reflekterande. När samma person sedan passerade andra och tredje gången

kände observatören igen personen och studerade denna lite mer noggrant med

avseende på detta.

När de 27 noteringarna av påstådda reflexema fördelades på försökspersoner

visade det sig att mer än hälften av noteringarna har gällt tre av försökspersonerna.

Den ena av dessa tre står för 26 % av observationerna. I protokollen har flera

observatörer skrivit som kommentar att denna person har haft vantar som observa-

törerna från början klassat som reflexer. Orsaken till den stora mängden påstådda

reflexer på de två återstående försökspersonerna kan i det ena fallet bero på att
denna person var en av dem som ingick i det par som genererat flera av bortfallen.

Orsaken tros vara att det gått väldigt nära varandra.

Missade

Av de 59 observationer som inte var riktiga var 32 s.k. missade.

För de fel som innebar att observatören klassat en reflexanvändare som inte

reflexanvändare var det av intresse att se hur felen var fördelade på typ av reflex,

höjd reflexen bars på samt på vilken sida reflexen satt. Det var dessutom intressant

att se hur felen var fördelade på omgång. I tabell 3 framgår hur många reflexer

som missats, uppdelat efter vilken sida reflexen suttit på.
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Tabell 3 Fördelning av missade reflexer, på placeringssida av reflexen

Placeringssida

   

Kumulativ

Frekvens Procent Procent

Höger 20 62,5 62,5

Vänster 12 37,5 100,0

Total 32 100,0

     

Av totalt 21 observatörer var 15 placerade på innersida och 6 på yttersida. Detta

innebar att det var avsevärt vanligare att observatörema hade försökspersonernas

högersida närmast sig. Trots detta har missarna varit fler på höger än på vänster

sida. Skillnaderna i antal missade reflexer beroende på placeringssidan är svår att

förklara. Därför studerades även hur missama var uppdelade mellan olika reflex-

typer, se tabell 4.

Tabell 4 Fördelning av missade, på reflextyp och placeringssida

Reflextyp * Placeringssida

   

Antal

Placeringssida

höger vänster Total

Reflextyp band 5 4 9

klämma 12 3 15

hängande 3 5 8

      

Tabell 4 visar att bland de fel som kallas missade är klämmor på höger sida det

som var vanligast att observatörerna missade. Vidare studerades uppdelningen av

missarna mellan reflextyp och höjd på reflexens placering, se tabell 5.

Tabell 5 Missade reflex fördelade på reflextyp och höjd

Reflextyp * Höjd påreflexp|acering

   

Antal

Höjd på

refiexplacering

hög låg Total

Reflextyp band 8 1 9

klämma 1 14 15

hängande 4 4 8

Total 13 19 32

 

     

De fasta reflextypema var de som genererade flest missar. Tabell 5 visar att det

i huvudsak var högt placerade band och lågt placerade klämmor som ställde till

problem för observatörerna.
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Tabell 6 Missade reflexerfördelade på omgång

  

Försöksomgáng

Kumulativ

Frekvens Procent Procent

1 11 34,4 34,4

2 7 21,9 56,3

3 5 15,6 71,9

4 9 28,1 100,0

Total 32 100,0

      

Tabell 6 visar att det inte finns några systematiska skillnader mellan antalet

missade reflexanvändare i de olika omgångama. Detta talar för att det inte finns

någon inlärningseffekt vad avser observatörernas förmåga att upptäcka reflexer.

Försämras möjligheterna att korrekt observera fotgängares reflexanvänd-

ning om observatörema är placerade på motsatt sida av gatan?

Vid två platser placerades observatörer mitt emot varandra. Antalet korrekta och

felaktiga observationer för dessa har beräknats och jämförts, se tabell 7.

Tabell 7 Skillnader mellan observationer av reflexanva'ndare med anledning
avplacering på motsatta Sida av gatan

Feltyp * Observatörens placering

   

Antal

Observatörens

placering

Pa

På rätt motsatt

sida sida Total

Feltyp inget fel 152 148 300

missad

reflex 3 3 6

påhittad

reflex 3 7 10

"bortfall" 2 2 4

Total 160 160 320

      

Det finns inget i tabell 7 som talar för att det finns skillnader i möjligheten att

göra korrekta bedömningar av fotgängares reflexanvändning, beroende på om

observatörema var placerade på andra sidan gatan eller ej. Detta var en ideal

observationssituation och det finns mycket som talar för att inte observera fot-

gängares reflexanvändning från motsatta sidan av gatan.
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5.2 Enkät till observatörerna angående möjligheterna att

observera reflexanvändning

Efter avslutat fältförsök besvarade observatörerna en enkät, se bilaga 4. Syftet med

enkäten var att beskriva hur de hade upplevt observationssituationen, om de kände

sig säkra på de observationer de genomfört samt vad de ansåg om denna typ av

observationsstudie.

Samtliga observatörer ansåg sig ha förstått hur mätningen skulle gå till och hur

protokollet skulle fyllas i.

För att beskriva hur observatörerna uppfattade svårighetsgraden i att bedöma

om en person var reflexanvändare eller inte fick de besvara frågan: Tyckte du att

det var svårt eller lätt att bedöma om en fotgängare skulle registreras som reflex-

användare , icke reflexanvändare eller som bortfall . Femton av observa-

törerna ansåg att det var ganska lätt eller lätt. Två tyckte att det var ganska svårt

och fyra svarade varken lätt eller svårt. Två av de 23 besvarade inte frågan.
Observatörerna fick också frågan: Vilken strategi använder du/skulle du an-

vända om det kommer många fotgängare på en gång.
De kunde välja någon av följande sex svarsalternativ:

A Försöka hinna notera allihop

B Först bortfallsnotera de som syns sämst, därefter notera alla övriga.

C Först välja ut ett bestämt antal, notera samtliga dessa och därefter bort-
fallsnotera alla övriga

D Först notera de som säkert ej är reflexanvändare, därefter notera reflex-

användare och bortfall

E Först notera de som säkert är reflexanvändare, därefter bortfallsnotera

övriga

F Annan strategi, nämligen

Elva svarade alternativ A dvs. att de valde att försöka hinna notera alla. Sex an-

såg att de skulle göra enligt alternativ E dvs. först notera de som säkert var reflex-

användare och därefter bortfallsnoterar de övriga. De återstående 6 var ungefär

lika fördelade på övriga alternativ.

En annan fråga till observatörerna var: Om det hade kommit många fotgäng-

are på en gång, hur stor grupp tror du att det hade varit möjligt att notera helt

korrekt? Svaren redovisas i figur 4.
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Hur stor grupp tror du att det hade varit möjligt

att notera helt korrekt?
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Figur 4 Storleken på grupp som observatörerna tror sig klara av att notera
korrekt

I figur 4 kan man avläsa att gränsen för hur många personer som man trodde

sig klara att notera korrekt låg vid fyra - fem fotgängare.

I de kommentarer som observatörerna skrev var det flera som föreslog att defi-

nitionen av vad som skulle studeras skulle vara reflektion/ingen reflektion i stället

för reflex/ingen reflex. Det fanns flera observatörer som påpekade att olika ljus-

förhållanden för observatören kommer att ge olika resultat. Med ljusförhållanden

avsågs både typen av belysning och från vilken sida ljuset kommer. Färger på

personemas kläder och väderförhållanden påverkar också möjligheterna att notera
reflexanvändare och inte reflexanvändare på ett korrekt sätt, enligt några obser-
vatörer.

5.3 Enkät till observatörerna och försökspersonerna om

egen reflexanvändning

För att ta tillfället i akt och göra en liten inventering av vad folk i allmänhet säger

sig använda för refleXer och om de överhuvudtaget använder reflexer, fick samt-

liga medverkande besvara en enkät om den egna reflexanvändningen, se bilaga 5.

Resultaten kan inte generaliseras, men ger en vink om hur det ser ut i verklig-

heten.
Totalt besvarade 43 personer enkäten. Det var ungefär lika många män som

kvinnor, 37 % var 25 år eller yngre, 28 0/0 var 26-39 år och 35 % var över 40 år.

Den första frågan löd: Vilken typ av reflex/lampa använder du oftast?

Använder aldrig reflex/lampa

Reflexbricka i snöre som fästs med säkerhetsnål

Påsydd reflex

Reflexklämma

Reflexband

Reflexknapp

Ficklampa

Annan typ av reflex/lampam
ø
w
m
d
n
w
>
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Drygt 50 % svarade alternativ A, att de aldrig använder reflex/lampa. Bland de

återstående var den vanligaste reflextypen reflexbricka i snöre, knappt 40 %. Ingen

svarade att de oftast använder reflexband eller reflexklämma. Det var några som i

kommentarerna skrev att de ibland använde denna typ av reflex.

En fråga löd: Vidtar du olika åtgärder för att synas i mörker beroende på i
vilken trafikmiljö du går?

Av de 42 som besvarade frågan var det 33 som svarade nej och 9 som svarade

ja. De som svarade ja kommenterade detta med att de sällan hade reflex i

bostadsområden eller stadstrafik men alltid vid landsväg och på landsbyg-

den . Flera nämnde även att de använder ficklampa i större utsträckning på lands-

bygden än i tätorten.

De medverkande fick besvara frågan: Har du reflex med dig när du går hemi-
från (även om det är ljust)?

Av de 42 som besvarade frågan var det 27 som aldrig eller sällan har reflex

med sig, 6 har det i bland och 9 hade det oftast eller alltid.

Den verkliga situation som vi försökt efterlikna i fältförsöket stämmer inte helt

med svaren i enkäten. Det visade sig t.ex. att ingen av de som deltog i försöket an-

vänder någon typ av fast reflex. I försöket var 15 % av försökspersonernaförsedda

med denna typ av reflex. Skillnaderna är dock inte så stora att det finns anledning

till oro över försöksdesignen.

6 Slutsats

Totalt var det ca 4 0/0 av observationema som inte överensstämde med de faktiska

förhållandena. Felen var ungefär lika fördelade på missade reflexer och påstådda

reflexer. De påstådda kan i någon mån hänföras till försöket, varför 4 % fel even-
tuellt kan reduceras ytterligare. Det var 2 % av felen som berodde på att observa-

törerna missade reflexerna.

Försökssituationen bygger på att det finns 30 % reflexanvändare. Om denna

siffra ser annorlunda ut i verkligheten kommer troligen proportionen felaktiga

observationer att förändras. Om det är fler reflexanvändare kan proportionen fel

förväntas minska och om det är färre reflexanvändare förväntas proportionen fel

öka, [Whickens 1992].

Resultaten av försöket talar för att det, trots allt, inte är helt förkastligt att

observera reflexanvändning med denna metod. Det bör dock påpekas att det i detta

försök varit en mycket lätt observationssituation med avseende på yttre störande

faktorer, mängden fotgängare som skulle registreras och att fotgängarna endast

promenerade i en riktning. Redan då försökspersonerna gick två och två uppstod
problem.

Ett sätt att studera hur metoden fungerar i verkligheten är att genomföra ett för-

sök i verklig trafikmiljö. Observatörer noterar reflexanvändning hos de förbi-

passerande och en försöksledare stoppar fotgängare en bit längre fram och tar reda

på om fotgängaren haft reflex eller inte. Denna typ av studie skulle kunna kombi-

neras med den nationella undersökningen.

Det finns en reflektion till syftet med denna typ av observationsstudier, som bör

komma fram: Att mäta reflexanvändnin gen hos fotgängare i en situation där troli-

gen de flesta fotgängare inte anser det relevant att använda reflex är anmärknings-

värt. Att dessutom genomföra mätningen med hjälp av stående observatörer, som

inte har någon bra belysning till hjälp kan ifrågasättas.
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Bilaga 1

Sid 1

Instruktioner till observatörer

Instruktioner inför försöket med observationer av reflexanvänd-

ning.

Syftet med detta försök är att studera eventuella mätfel vid observationer av reflexanvändning

hos fotgängare.

Observatörernas uppgift i denna undersökning överensstämmer med den som utfördes i den

riksomfattande undersökning av reflexanvändning hos fotgängare. Den riksomfattande under-

sökningen genomfördes i tätort under hösten 1996. Observationerna, vid en plats, genomför-

des under 15 minuter. I detta försök sker de under en dryg timme.

Vi har valt ut en promenadslinga som observatörerna ska vara placerad utmed. Vi inleder med

att samtliga deltagare i försöket går promenadslingan. Var och en av observatörerna blir visad

till sin observationsplats.

I försöket ingår 20 försökspersoner. Försökspersonerna kommer att vara försedda med en

skylt på vilken ett nummer är skrivet. I protokollet finns motsvarande nummer skrivet.

Försökspersonema kommer att gå slingan fyra gånger. Slingan tar ca 15 minuter att gå vilket

innebär att försöket beräknas ta ungefär en time. I protokollet finns en sida för var och en av

de fyra omgångarna. Vissa försökspersoner kommer att bära reflex, andra inte. De som bär

reflex kommer att ha dem placerade lite olika.

Din uppgift som observatör är att i protokollet markera om försökspersonen har reflex eller

inte har reflex. Om du är tveksam eller av andra skäl inte kan avgöra detta markerar du med

ett kryss i rutan för bortfall. Kommentera varför du var tveksam. Du ska endast observera

försökspersoner, inga andra fotgängare. Du ska dessutom endast observera försökspersonen

framifrån.

I den landsomfattande mätningen definieras en fotgängare med reflex som person som

vidtagit aktiv åtgärd för att synas .

Efter att du har observerat alla 20 försökspersonerna 4 gånger samlas vi på VTI för kaffe och

en gemensam genomgång.

Lycka till!
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Bilaga 2

Skil

Försöksplan

Omgång 1

W

o
m
s
ø
w
e
w
w
e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Reñex

Ingen

Låg, fast, vänster

Ingen

Hög, rörlig, höger

Ingen

Ingen

Ingen

Hög, fast, vänster

Ingen

Hög, fast, höger

Ingen

Låg, rörlig, vänster

Ingen

Ingen

Ingen

Hög, rörlig, vänster

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Omgång 2

w

9
°
r
4
9
\
$
^
:
Ä

P
)
P
°
t
*

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Reñex

Ingen

Ingen

Låg, fast, höger

Låg, rörlig, höger

Ingen

.Ingen

Ingen

Låg, rörlig, vänster

Hög, rörlig, höger

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Låg, rörlig, vänster

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Låg, fast, vänster
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Bilaga 2

Sid 2

Omgång 3

Fp Reñex

m
s
ø
w
e
w
w
w

9
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Ingen

Ingen

Låg, fast, höger

Hög, fäst, vänster

Ingen

Ingen

Ingen

Hög, fast, höger

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Låg, rörlig, höger

Hög, rörlig, vänster

Ingen

.Ingen

18.

19.

20.

Låg, rörlig, vänster

Ingen

Ingen

Omgång 4

M

50
9
3
7
4

9
\
F
^
:
P
P
)
P
°
f

N
H
F
-
*
r
-
*
P
-
l
h
-
I
I
-
Å
r
-
Å
D
-
l
r
-
l
r
-
l

O
\
O
O
O
\
]
O
\
U
\
-
I
Ä
L

J
N

-
a
o

Reñex

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Låg, fast, höger

Hög, fast, vänster

Hög, rörlig, höger

Ingen

Ingen

.Ingen

. Hög, fast, höger

.Ingen

.Ingen

. Låg, fäst, vänster

.Ingen

.Ingen

.Ingen

.Ingen

.Ingen

. Låg, rörlig, höger

VTI notat 39-1997



Bilaga 4

Sid 1

Protokoll som användes vid fältförsöket. Ett protokoll för varje

omgång, totalt fyra stycken

Omgång 1 Observatör nr:

 

Försöksperson Reflex Ingen reflex Bortfall
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Kommentarer:
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Bilaga 4

Sid 1

,Enkät till observatörer angående fältförsöket och möjligheterna

att observera reflexanvändning

Din uppdragsgivare:

Cl SCB

EI TEMO

Cl Universitetet

Frågor till observatörerna av reflexanvändning

Sätt ett kryss i rutan för det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst överens med din åsikt.

Lämna gärna kommentarer efter varje fråga.

1. Tyckte du att det var lätt eller svårt att förstå vilka fotgängare som skulle noteras som

reflexanvändare , icke reflexanvändare respektive bortfall , efter att ha läst instruk-

tionerna?

El Lätt

Cl Ganska lätt

CI Varken lätt eller svårt

E] Ganska svårt

CI Svårt

Kommentar:

   

2. Kände du dig osäker eller säker på hur du skulle genomföra mätningen, efter att ha läst

instruktionerna?

CI Osäker

Cl Ganska osäker

Cl Varken säker eller osäker

CI Ganska säker

Cl Säker

Kommentar:
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Bilaga 4

Sid 2

3. Tyckte du att det var svårt eller lätt att bedöma om en fotgängare skulle registreras som
9, 77'

reflexanvändare , icke reflexanvändare eller som bortfall ?

Cl Svårt

Cl Ganska svårt

CI Varken lätt eller svårt

Cl Ganska lätt

EJ Lätt

Kommentar:

  

4. Vilken strategi använder du/skulle du använda om det kommer många fotgängare på en

gång?

Cl Försöka hinna notera allihop.

CI Först bortfallsnotera de som syns sämst,

därefter notera alla övriga.

CI Först välja ut ett bestämt antal, notera samtliga dessa,

därefter bortfallsnotera alla övriga.

Cl Först notera de som säkert ej är reflexanvändare, därefter notera reflexanvändare och bort-

fall. '

Cl Först notera de som säkert är reflexanvändare,

därefter bortfallsnotera övriga.

D Annan strategi, nämligen:

   

Kommentar:

  

5. Om det hade kommit många fotgängare på en gång, hur stor grupp tror du att det hade varit

möjligt att notera helt korrekt?

Antal:

Kommentar:
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Bilaga 4

Sid 3

6. Var det lätt eller svårt att förstå hur mätprotokollet skulle fyllas i?

El Lätt

CI Ganska lätt

Cl Varken lätt eller svårt

Cl Ganska svårt

CI Svårt

Kommentar:

   

7. Mätningen var tänkt att pågå i totalt en timme. Du ska bedöma den faktiska mättidens längd

utifrån hur trött du blev. '

Den totala mättiden:

CI var alldeles för lång.
Cl var lite för lång.

El var lagom.

Cl kunde ha varit lite längre.

Cl kunde ha varit mycket längre.

Kommentar:

   

8. Var det något som du inte tyckte var bra med mätningen eller som du tror ger problem i en

undersökning av reflexanvändning? Vilka förändringar av instruktioner, definitioner och

observatörsförutsättningar behöver göras inför en eventuell nästa mätning?
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Bilaga 4

Sid 4

9. Övriga kommentarer:

   

         

  

 

 

  

Tack för din medverkan!

Anna Anund Gunilla Sörensen
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Bilaga 5

Sid 1

Enkät till observatörer och försökspersoner om den egna använd-

ningen av reflex

Kön: Åldersgrupp:

El Kvinna C1 25 år eller yngre
Cl Man CI 26-39 år

El 40 år eller äldre

Frågor till observatörer angående egen reflexanvändning

Vi är intresserade av att få veta din inställning till reflexer och hur ofta du använder sådana.

Om du aldrig använder reflex eller lampa kan du hoppa över de frågor som förutsätter att du

någon gång använder detta. Dessa frågor står med kursz'v stil.

Sätt ett kryss i rutan för det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst överens med din åsikt.

Lämna gärna kommentarer efter varje fråga.

1. Vilken typ av reflex/lampa använder du oftast?

El Använder aldrig refleidlampa
Cl Reflexbricka i snöre som fästs med säkerhetsnål

Cl Påsydd reflex

Cl Reflexklämma

Cl Reflexband
Cl Reflexknapp
E] Ficklampa
CI Annan typ av reflex/lampa nämligen:

   

Kommentar:
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Bilaga 5

Sid 2

2. Vidtar du olika åtgärder för att synas i mörker beroende på i vilken trafikmiljö du går

(gång/cykelbana, landsväg, trottoar)?

Cl Nej

CI Ja, nämligen:

   

Kommentar:

   

3. Använder du reflex/lampa olika ofta beroende på i vilken trafikmiljö du går?

Cl Nej
E] Ja, nämligen:

    

Kommentar:

   

4. Har du reflex med dig när du går hemifrån (även om det är ljust när du går)?

CI Aldrig

El Sällan

EI Ibland

El Oftast

El Alltid

Kommentar:
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Bilaga 5

Sid 3

5. Hur ofta promenerar du i mörker (i trafiken) under vinterhalvåret?

C] Nästan varje dag
C] Någon gång i veckan
Cl Någon gång i månaden
Cl Mer sällan

Cl Aldrig

Kommentar:

   

6. Om du promenerar i mörker (i trafzken) under vinterhalvåret, hur ofta använder du då

rej7ex/Iampa?

Cl Aldrig

C] Sällan

El Ibland

CJ Oftast

CI Alltid

Kommentar:

   

7. Hur ofta promenerar du i mörker (i trafiken) under sommarhalvåret ?

Cl Nästan varje dag

Cl Någon gång i veckan

CJ Någon gång i månaden
Cl Mer sällan

CI Aldrig

Kommentar:
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Bilaga 5

Sid 4

8. Om du promenerar i mörker under sommarhalvåret, hur ofta använder du då reflex/lampa?-

CJ Aldrig
Cl Sällan

Cl Ibland

EI Oftast

Cl Alltid

Kommentar:

   

9. Har du något förslag på hur reflex eller lampa skulle kunna utformas för att bli lättare att

använda?

CI Nej

CI Ja, nämligen:

   

Kommentar:

  

 

10. Övriga kommentarer:

 

 

  

 

 

Tack för din medverkan!
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