
 

VTI notat 40-1999

Trafikantens förståelse

av skriftliga trafikmeddelanden

65
O)
G)
H

O
<-
.H

CB
vid

O
=

Författare Stefan Samuelsson

FoU-enhet Trafik och trafikantbeteende

Projektnummer 40058

Projektnamn Alert C - Budskapsstandard

Uppdragsgivare Vägverket

Distribution Fri

cd»
    

Väg- och transport-
forskningsinstitutetI

   



FÖRORD

Detta notat utgör slutredovisning av en studie, avseende utvärdering av ett urval

av de trafikmeddelanden som ingår i Alert-C Budskapsstandard , som enheten '

Trafik- och Trafikantbeteende vid Statens väg- och transportforskningsinstitut

(VTI) har genomfört på uppdrag av Vägverket. VTI:s projektledare har varit

Stefan Samuelsson och uppdragsgivarens kontaktpersoner har varit Ann Heljeback

Nillsan och Magnus Holmström.

Ett antal personer har på olika sätt bidragit till studiens genomförande. Anna

Anund och Gunilla Sörensen har varit försöksledare och fungerat som statistiska

rådgivare. Gunilla har även bidragit till de tabeller och figurer som redovisas i

rapporten. Erik Lindberg har lånat ut sitt datorprogram som har möjliggjort data-
insamlingen och även hjälpt projektledaren att förstå hur man använder program-

met. Irena K0r0nna Vilhelmsson har hjälpt till med att upprätta statistikdokument

samt även skrivit in en stor del av den insamlade informationen. Gunilla Sjöberg

har redigerat detta notat. Samtliga personer tackas härmed för sin medverkan.
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Sammanfattning
Projektet Alert-C Budskapsstandard initierades av Vägverket våren 1996 och

har som sitt främsta syfte att upprätta ett register med trafikmeddelanden som på

ett tydligt sätt förmedlar adekvat information om olika potentiella trafikförhållan-

den. Den tillämpning som framförallt ligger bakom det här projektet är att man

inom en snar framtid vill kunna nå trafikanten via variabla meddelandeskyltar,

vilket innebär att man snabbt kan nå ut med adekvat information om olika poten-

tiella förhållanden som dessutom kan variera snabbt över tid.

Projektet har delats in i tre moment; (a) en grupp på Vägverket som har arbetat

med att sammanställa och språkgranska ett urval av de 2000 trafikmeddelanden

som EU har föreslagit i en budskapsstandard, (b) en undersökning vars främsta
syfte är att testa detta urval med avseende på trafikantens förståelse av meddelan-

dena; (c) att utforma en meddelandebank för att standardisera den här typen av

väginformatik.

Syftet med undersökningen som presenteras i den här rapporten har varit att ge

svar på hur de trafikmeddelanden som tagits fram på Vägverket uppfattas och

förstås av potentiella bilförare, dvs. att genomföra det andra momentet i projekt

Alert-C Budskapsstandard . De svar som undersökningen har för avsikt att gene-

rera är framförallt (a) en beskrivning av de trafikförhållanden som en bilförare

förväntar sig efter att hon/han har läst ett trafikmeddelande, (b) med vilken säker-

het man tror sig ha förstått meddelandet samt (c) hur lång tid det tar att läsa med-

delandet.

I undersökningen testades totalt 50 trafikmeddelanden. Vid urvalet av meddel-

anden togs framför allt hänsyn till hur pass ofta ett meddelande kunde förväntas

bli använt. Själva utformningen av meddelandena gjordes i ett ritprogram och

bilderna hade en svart bakgrund och en gul text. Bildens storlek när den presen-

terades var ca l7xll cm. Meddelandena presenterades med hjälp av en bärbar

persondator (14 tums datorskärm). Innan testet av trafikmeddelanden började fick

varje försöksperson svara på frågor om kön, ålder, utbildning, yrke, hur många år

de innehaft körkort, antal körda mil per vecka samt hur ofta de kör bil i olika

trafikmiljöer. Vid testningen av trafikmeddelandena instruerades försökspersonen

att läsa varje meddelande så snabbt som möjligt. Lästiden registrerades i milli-

sekunder med hjälp av en knapptryckning som försökspersonen gjorde så snart

meddelandet var läst. Direkt efter att försökspersonen hade läst och tryckt bort

meddelandet på skärmen fick hon/han svara på tre frågor. Dessa var i tur och ord-

ning (1) Vet Du vad det här meddelandet betyder , (2) Hur tror Du att det ser ut

på vägen efter att ha fått detta meddelande, och (3) Vilka konsekvenser anser Du

att meddelandet skulle ha fått på Din körning i en verklig situation . Försöks-

ledarna registrerade på en 5-gradig skala från absolut säker (5) till osäker (1) som

svar på den första frågan. De skrev därefter ner det muntliga svar som försöks-

personen avgav på fråga 2 och 3. Den här undersökningsproceduren gav således

fyra olika mått på hur försökspersonerna uppfattar ett meddelande, dvs. lästid i

millisekunder, den uppskattade säkerheten i förståelsen, vad man faktiskt för-

väntar sig att få se längre fram på vägen samt vilka konsekvenser meddelandet
skulle ha haft på körbeteendet.

Totalt deltog 88 försökspersoner i undersökningen. Av dessa fick 44 personer

läsa ena hälften av meddelandena (dvs. 25 stycken), medan de andra 44 per-

sonerna fick läsa resterande 25 meddelanden. Majoriteten av försökspersonerna
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genomförde försöket i en av VTPs testbilar, som placerades ut på två olika platser

i Linköpings Kommun.

Resultaten visade att för 12 av de 50 meddelandena som ingick i undersök-

ningen var försökspersonerna inte helt säkra på vad meddelandena betyder (se

sammanställningen nedan; kryssen anger vilken/vilka problemtyper som ett med-

delande framkallar). Dessutom var lästiderna för åtta meddelanden förhållandevis

långa samt för nio meddelanden var det en stor spridning i hur meddelandet upp-

fattades av försökspersonerna. Det framgår också av sammanställningen nedan att

sex trafikmeddelanden ger upphov till två eller alla tre av dessa problemtyper.

De problem som uppstod för dessa meddelanden kan således vara ett uttryck

för att de tar lång tid att läsa, att den exakta betydelsen inte framgår på ett entydigt

sätt eller att det i enstaka fall förekommer ord i ett meddelande som inkluderar

många olika betydelser. Detta bidrar i sin tur till en förhållandevis stor spridning i

hur meddelandet uppfattades. I undersökningen föreslås två tumregler som till

viss del kan förbättra de meddelanden som tycksfungera mindre bra. För det
första bör man prioritera att meddelandets längd helst inte är fyra ord eller längre.

Den här tumregeln baserar sig på antagandet att det måste vara bättre att trafikan-

ten hinner läsa meddelandet jämfört med att trafikanten vet exakt vad som har in-

träffat längre fram på vägen. Det viktiga är att de konsekvenser som meddelandet

har på trafikantens agerande överensstämmer med de trafikförhållanden som

meddelandet vill förmedla. För det andra kan det ibland vara bättre att i meddel-

andet direkt beskriva den fara/risk som väntar trafikanten längre fram på vägen,

istället för att förmedla information om de faktiska förhållanden som råder. Detta

innebär t.ex. att det i vissa fall kan vara bättre att informera om att det finns stor

risk för halka istället för att informera om olika väderförhållanden som frost,

underkylt regn eller våt och isig vägbana.
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Körfältssi aler ur funktion

Fordonshaveri - Tät trafik förväntas

Stän d av rö' '

Rö'nin

Lån trafik förväntas

Snörök - Starkt nedsatt sikt

Snödrev

Påfarten avstän d

Tät trafik förväntas

U 'dd last

Svår frost

S ill v en

Un lt re

In en nomfart

Varnin för våt v ana

Körfält avstän

Körbanan är reducerad till ett körfält -

Risk för kö

S i trafiken - Kö

Tät trafik - Risk för kö

Snöblandat re - Starkt nedsatt sikt
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1 Inledning
Ett trafiksystem består av trafikanten själv (inklusive fordon), en eller flera

medtrafikanter, regler som reglerar tillåtna och/eller önskvärda handlingar samt en

mer eller mindre komplex utformning av trafikmiljön. Dessa delar i ett

trafiksystem interagerar ständigt med varandra, vilket i sin tur medför att nya

trafiksituationer ständigt uppstår. Detta innebär också att varje enskilt Ögonblick i

trafiken definieras dels av de trafikregler som gäller och trafikmiljöns utformning,

dels den information som trafikant och medtrafikanter lyckas ta till sig om de

trafikförhållanden som råder i den givna situationen. För att ett sådant system ska

fungera effektivt är det viktigt att alla inblandade aktörer läser av trafikmiljöns

utformning och varandras handlande på ett korrekt sätt, känner till och kan

tillämpa de regler som är aktuella samt kan läsa och förstå de meddelanden som

presenteras i den aktuella situationen.

Ett trafikmeddelande har som sitt främsta syfte att förbereda trafikanten för

något oväntat och därmed underlätta för trafikanten att planera och utföra de

handlingar som en ny trafiksituation kräver. Detta innebär att det i den framför-

varande trafikmiljön med bestämdhet eller med en viss sannolikhet kommer att

uppstå en situation som föraren inte kände till innan meddelandet presenterades

och som föraren följaktligen inte hade någon som helst beredskap för. Det räcker

emellertid inte med att den enskilde trafikanten förstår betydelsen av ett trafik-

meddelande och följer de anvisningar som erhålls genom att agera ändamålsenligt

i trafiken. En annan förutsättning för att trafikinformation skall fungera effektivt

är att alla trafikanter dels kan tillägna sig ett meddelande, dels handla på ett

adekvat sätt för att ett trafikmeddelande verkligen skall uppfylla den tänkta funk-

tionen. Den kanske viktigaste förutsättningen för att olika former av trafikinfor-

mation ska fungera effektivt, är att så många aktörer som möjligt i trafiken upp-

fattar trafikmeddelanden på samma sätt. Om ett meddelande genererar flera olika

innebörder hos de aktörer som befinner sig i trafiken, ökar risken att de åtgärder

eller de konsekvenser som meddelandet får på aktörernas trafikbeteende står i

konflikt med varandra. Graden av säkerhet som man lyckas uppnå i ett trafik-

system är således inte bara beroende av att den enskilde trafikanten får den in-

formation som hon/han behöver i en viss situation, utan säkerheten är i minst lika

hög grad beroende av att informationen är begriplig för så många trafikanter som

möjligt. Detta innebär att informationen måste kunna förmedla förväntningar som

är samstämmiga till trafikant och medtrafikanter, vilket i sin tur medför att andra

trafikanters handlingar är förutsägbara och att man som enskild trafikant kan

planera de handlingar som en situation påkallar.

Den vanligaste typen av meddelanden som vi får i trafiken består av olika

symboler som skyltas antingen bredvid eller ovanför den väg som vi trafikerar.

Den här typen av information är emellertid ofta statisk i den meningen att samma

budskap i meddelanden finns kvar nästa gång vi åker samma väg. Det finns

dessutom en stor mängd ledtrådar i ett trafiklandskap som innebär att vi, redan

innan vi närmar oss en skyltning, har förväntningar om vad som kan dyka upp
framför oss. Detta medför i sin tur att vi i många fall kan ha en plan för hur vi

skall uppträda i trafiken redan innan vi faktiskt kan läsa av en skyltning (Gerson
& Lunenfeld, 1986).

Det förekommer emellertid en ny typ av vägskyltning som innebär att man kan

variera meddelandet i skyltarna, s.k. variabla meddelandeskyltar (VMS). Syftet

med dessa skyltar är att de ska kunna förmedla skriftlig information till trafikanten
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och att de ska kunna presentera information om vägförhållanden som är aktuella

vid ett visst tillfälle. Detta möjliggör att man kan nå ut med adekvat information

om olika trafikförhållanden som kan variera snabbt över tid. Det behöver således

inte vara samma meddelande på skylten när trafikanten passerar den på eftermid-

dagen som när samma trafikant passerade den samma morgon.

EU har tagit fram ett förslag på en budskapsstandard som består av ca 2000

olika skriftliga trafikmeddelanden, vilka beskriver nästan lika många specifika

trafikförhållanden. Projektet Alert-C Budskapsstandard initierades våren 1996

av Vägverket ochhar som sitt främsta syfte att välja ut och upprätta ett register

med skriftliga meddelanden som på ett tydligt sätt förmedlar adekvat information

om olika svenska trafikförhållanden. Med tydlighet avses att budskapet i ett med-

delande uppfattas på samma sätt av så många aktörer som möjligt i trafiken. Den

tillämpning som framförallt ligger bakom det här projektet är att man i framtiden

ska kunna nå bilförare via variablameddelandeskyltar. Det är emellertid också

viktigt att mer övergripande, oavsett presentationssätt, känna till hur olika trafik-

meddelanden uppfattas och i vilken omfattning ett meddelande kan få en trafikant

att agera på det sätt som var avsett. Projektet har delats in i tre moment; (a) en

grupp på vägverket, som har arbetat med att sammanställa och språkgranska ett

urval av de 2000 trafikmeddelanden, som EU har föreslagit i sin budskaps-

standard; (b) en forskningsinsats vars främsta syfte var att testa de meddelanden

som har valts ut med avseende på mottagarens förståelse av meddelandena; (c) att

utforma en meddelandebank för att standardisera den skriftliga väginformatiken.

Syftet med undersökningen som presenteras i den här rapporten, har varit att ge

svar på hur de trafikmeddelanden som tagits fram på vägverket uppfattas och

förstås av potentiella bilförare, dvs. att genomföra det andra momentet i projektet.

En viktig avgränsning som bör göras explicit är att undersökningens syfte inte pri-

märt är att kunna ge svar på hur dessa meddelanden uppfattas i en autentisk trafik-

situation, utan snarare att mer generellt granska hur meddelandena uppfattas. De

svar och/eller beskrivningar som undersökningen har för avsikt att generera är

framförallt en beskrivning av de trafikförhållanden som en bilförare förväntar sig

efter att hon/han har läst ett trafikmeddelande, hur säker man är på sin förståelse

samt hur lång lästiden är för ett meddelande, men även i vilken utsträckning

variabler som ålder, utbildning och körvana påverkar den tid det tar att läsa ett

meddelande och den säkerhet man tror sig ha förstått meddelandet. Dessutom stu-

deras potentiella samband mellan lästider och meddelandets längd (antal ord, antal

bokstäver och antal stavelser i meddelandet).

2 Metod

2.1 Trafikmeddelandena

Under våren 1996 arbetade en grupp på Vägverket med att välja ut och samman-

ställa en lista med ca 230 meddelanden som ansågs relevanta för svenska trafik-

förhållanden. I den här arbetsgruppen genomfördes en granskning av både språk-

liga och innehållsmässiga brister i meddelandena. Dessutom gjordes en genom-

gång av eventuella juridiska tveksamheter som kan framträda vid användandet av

enskilda meddelanden. När detta arbete var avklarat gick den nya listan med med-

delanden ut på remiss till en rad olika kontor inom Vägverket och därefter på-

börjades ytterligare en revision av listan. Denna revision landade till slut på ca
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120 trafikmeddelanden och i undersökningen har 50 av dessa valts ut i samråd

med Vägverket för testning. Vid det slutgiltiga urvalet av meddelanden som skulle

ingå i undersökningen togs hänsyn till hur pass frekvent ett meddelande kunde

förväntas bli använt och i vad mån ett budskap i ett meddelande helt eller delvis

fångades upp i ett annat meddelande. Detta innebär i realiteten att majoriteten av

de budskap som man vill förmedla med dessa trafikmeddelanden i stora drag blir

testade i den här undersökningen. I bilaga 1 redovisas en fullständig förteckning

över de meddelanden som testades.

2.2 Försöksuppställning och procedur

Efter att meddelandena som skulle ingå i undersökningen valts ut skapades två

versioner med 25 skyltliknande bilder i varje version (dessa kommer i fortsätt-

ningen att kallas för version A respektive B; meddelande 1-25 i tabell 1 tillhör

version A och meddelande 26-50 tillhör version B). Den huvudsakliga anled-

ningen till att meddelandena delades upp i två testversioner var att hålla nere den

tid som själva försöket skulle ta att genomföra för en försöksperson. Meddelan-

dena valdes ut slumpmässigt till version A respektive B. Ambitionen var att hela

försöket skulle gå att genomföra på ca 30 minuter. Bildema skapades i ett vanligt

ritprogram. Den bild som presenterades för försökspersonerna hade en svart

bakgrund och en gul text (se figur 1). Bilderna visades för försökspersonerna med

hjälp av en bärbar persondator (14 tums datorskärm). Bildens storlek var när den

presenterades ca 17x11 cm.

Olycka med farligt gods

 

Figur 1 Exempel på hur bilden med trafikmeddelande såg ut vid presentationen
(observera att bilden var större när den presenterades i testet).

Försökspersonerna deltog en och en. Försöket inleddes med att försökspersonen

muntligt fick en instruktion av försöksledama som förklarade syftet med under-

sökningen och vad själva försöket skulle innehålla (se bilaga 2). Innan det egent-

liga testet av trafikmeddelandena startade fick försökspersonen svara på frågor om

kön, ålder, utbildning, yrke, hur många år de innehaft körkort, antal körda mil per

vecka samt hur ofta man kör bil i olika trafikmilj öer (se bilaga 2).

Efter att enkäten blivit ifylld fick försökspersonen ytterligare en instruktion

som i detalj gick igenom hur testningen av meddelandena skulle gå till (se bilaga
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3). En tilläggsinstruktion, som också gavs muntligt av försöksledama var att för-

sökspersonen skulle föreställa sig att hon/han befann sig på vägen och att de

meddelanden som presenterades dök upplängs med vägen. Vid själva testningen

av meddelandena blev försökspersonerna placerade vid ett bord, på vilket datorn

stod. Testningen utfördes dels i en av VTIs testbilar, som är både rymlig och

utrustad med bord och sittplatser, dels på försöksledarnas tjänsterum. Avståndet

mellan försökspersonen och bildskärmen var ca 50 cm. Datorn var placerad ca

30 cm från kanten av bordet och det enda som försökspersonen behövde använda

var datorns inbyggda mus (vid några av försöken användes en separat mus). ln-

struktionen till försökspersonen var att hela tiden ha pekfingret vilande mot mus-

knappen Före det att den första testbilden blev presenterad visades en bild med

meddelandet strax kommer det första meddelandet att presenteras (se figur 2).

Strax kommer det första. meddelandet

att presenteras

 

Figur 2 Exempel på hur bilden med text såg ut innan första testbilden (observera
att bilden var större när den presenterades i testet).

När försökspersonen var säker på att hon/han hade förstått uppgiften och tryckt på

musknappen dröjde det en sekund innan det första meddelandet visades på

skärmen. Därefter fick försökspersonen trycka på musknappen igen så fort

hon/han läst meddelandet färdigt. Så fort försökspersonen gjort det andra trycket

på musknappen försvann bilden från skärmen och på skärmen dök en ny text upp

som löd Frågor på meddelande nr 1 (se figur 3).
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Frågor på meddelande m* 1

 

Figur 3 Exempel på har bilden med text såg ut efter att ett trafikmeddelande
hade presenterats (observera att bilden var större när den presenterades i testet).

Efter att försökspersonen hade läst ett meddelande ombads hon/han att muntligt

svara på tre snabba frågor som försöksledaren ställde (se bilaga 2). Dessa var i tur

och ordning (1) Vet Du vad det här meddelandet betyder , (2) Hur tror Du att

det ser ut på vägen efter att ha fått detta meddelande och (3) Vilka konsekvenser

anser Du att meddelandet skulle ha fått på Din körning i en verklig situation .

Försöksledarna markerade på en 5-gradig skala från absolut säker (5) till mycket

osäker (1) som svar på den första frågan samt skrev in det muntliga svar som

försökspersonen avgav på fråga 2 och 3. För att fånga de förväntningar som för-

sökspersonen fick efter att ha läst ett meddelande, betonade försöksledarna i

samband med fråga 2 och 3, att försökspersonen skulle svara med det första

hon/han kom att tänka på. Den här proceduren upprepades därefter ytterligare 24

gånger för varje försöksperson, dvs. totalt 25 meddelande visades för varje

försöksperson. Den här proceduren genererade således fyra olika mått på hur

försökspersonen uppfattade ett enskilt trafikmeddelande. Knapptryckningen gav i

millisekunder information om hur lång lästiden var, medan de efterföljande

frågorna gav svar på om man tror sig ha förstått meddelandet, vad de förväntar sig

att få selängre fram på vägen samt vilka konsekvenser meddelandet skulle ha haft

på körbeteendet.

2.3 Försökspersonerna

När det gäller språkliga funktioner, såsom förståelse av skrift, uppträder i regel

stora individuella variationer som dels kan orsakas av olika utbildnings- och/eller

invandrarbakgrund, dels av mer eller mindre tydliga psykologiska/medicinska
handikapp. I föreliggande fall är det framförallt utbildningsnivå och läsvanor samt

specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) som kan påverka förståelsen av

visuellt presenterade meddelanden. Det framgick emellertid tidigt i de samtal som

fördes mellan projektansvarig och Vägverkets kontaktpersoner att undersökningen

i första hand skulle försöka fånga in ett representativt urval med avseende på kön,

ålder, utbildning- och yrkesbakgrund samt körvanor istället för att specifikt ta

hänsyn till sådana individuella variationer som kan uppstå i samband med tex.
läs- och skrivsvårigheter.
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Figur 10 Körvana i version A respektive B

Av den här redovisningen framgår, att försöken genomförda med version A res-

pektive B, fördelar sig i stort sett lika på alla de bakgrundsvariabler som har

samlats in. Detta innebär i sin tur att det inte är nödvändigt att hålla isär resultaten

för version A respektive B, utan det går att göra jämförelser mellan ett meddel-

ande som presenterades i version A och ett meddelande som Visades i version B.

Av figurerna 4 till 10 framgår det också att det finns en spridning med avseende

på bakgrundsvariablerna och att det i stora drag tycks ha blivit ett urval av för-

sökspersoner som ganska väl kan representera en population potentiella bilförare i

Sverige.

3 Resultat

3.1 Förväntade trafikförhållanden

I bilaga 1 redovisas den genomsnittliga lästiden, säkerheten varmed försöksper-

sonerna ansåg sig förstå meddelandet samt en sammanställning av vad försöks-

personerna förväntade sig att få se längre fram på vägen. Den sammanställning

som har gjorts för varje meddelande baserar sig på 44försökspersoner, utom i

vissa enstaka fall där det kan saknas en lästid och/eller ett muntligt svar på någon

fråga (som ett komplement till den här rapporten finns en fullständig sammanställ-

ning av varje enskilt svar från varje enskild försöksperson att tillgå på VTI). När

det gäller sammanställningen av försökspersonernas förväntningar har till-

vägagångssättet varit att räkna efter med vilken frekvens ett viss svar har före-

kommit och därefter dividera med antalet försökspersoner. Det visade sig ganska
vanligt att en och samma försöksperson kunde ge uttryck för flera förväntningar i

ett och samma svar, vilket innebär att summan av de procentsatser som presen-

teras för ett meddelande inte behöver bli 100%. Därefter presenteras den eller de

mest frekventa förväntningarna (1:a förväntning), de näst mest frekventa förvänt-

ningarna (22a förväntning) och till sist de tredje vanligaste förväntningarna (3:e
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förväntning). I den sista kolumnen redovisas sådana svar som endast en eller ett

fåtal försökspersoner har gett. Lite här och var harvissa kommentarer märkts ut

med en asterisk (*). Dessa markeringar har använts i de fall försökspersonerna

antingen är tveksamma över vad meddelandet betyder i något avseende eller i

sådana fall en eller flera försökspersoner har svarat att de inte vet.

I den fortsatta framställningen kommer sådana trafikmeddelanden som på ett

eller annat sätt tycks vara mer problematiska än andra att kommenteras. Utöver de

uppgifter som presenteras i bilaga 1, kommer spridningen hos de förväntningar

som försökspersonerna har genererat för ett meddelande också att kommenteras.

Det här spridningsmåttet framträder tydligt när man tittar på hur många procent av

svaren som kan samlas bland de mest frekventa förväntningarna. Principen som

används i den här redogörelsen är att ju fler svar som procentuellt kan kategori-

seras in i 1:a förväntning och 2:a förväntning desto högre konsistens är det i

hur försökspersonerna uppfattar ett meddelande. Skillnaden mellan konsistens och

inkonsistens i hur försökspersonerna har uppfattat ett meddelande ger en klar bild

av i vilken utsträckning ett trafikmeddelande uppfattas på samma eller liknande

sätt av en stor andel försökspersoner. Detta måste anses som ett viktigt kriterium

för att mäta hur pass effektivt ett meddelande förmedlar ett budskap om ett speci-
fikt förhållande i trafiken.

3.2 Meddelanden som framkallar osäkerhet

Av de 50 meddelanden som har testats är det säkert 49 meddelanden som gett

upphov till en viss osäkerhet hos försökspersonerna, men endast 12 av dessa

kommenteras nedan. Med osäkerhet avses i det här fallet att den genomsnittliga

säkerhetsskattningen för ett meddelande är 4,6 eller lägre, vilket innebär att det i

de allra flesta fall rör sig om 4-10 personer som i vissa avseenden har haft

problem att förstå meddelandet (dvs. även om en del meddelanden lyfts fram som

svårare eller mer problematiska än andra är det viktigt att komma ihåg att

genomsnittliga säkerheten är i åtminstone 11 av fallen fortfarande ganska hög).

Nedan följer en uppräkning av de meddelanden som på ett eller annat sätt har

framkallat osäkerhet hos ett antal försökspersoner.

12 VTI notat 40- 1999



Tabell 1 En sammanställning av de trafikmeddelanden som framkallade osäker-
het hos försökspersonerna

 

     

 

 

  

 

  

Korfaltss1gnaler ur funkt1on 3,5

Snödrev 4,1

Stängt på grund av röjningsarbete 4,2

Långsam trafik förväntas 4,4

Påfarten avstängd 4,5

Tät trafik förväntas 4,6

Utspridd last 4,6

Röjningsarbete 4,6

Svår frost 4,6

Fordonshaveri-Tät trafik förväntas 4,6

Spill på vägen 4,6

Snörök- Starkt nedsatt sikt 4,6

  

Det meddelande som är i särklass mest problematiskt av de testade är

Körfältsignaler ur funktion . I svaren finner man att 10 försökspersoner inte vet

vad meddelandet betyder och dessutom är det hela 17 personer som svarar att det

är trafikljusen som har slutat att fungera. Detta innebär att mer än 60% av de

tillfrågade antingen inte vet eller har svarat fel.

Nästa meddelande som har orsakat en del problem är Snödrev . Det som

framförallt har framkallat denna osäkerhet är att försökspersonerna antingen inte

vet eller endast har en vag aning om vad snödrev betyder (sex personer). Dess-

utom är det två försökspersoner som tror att det handlar om snö som har rasat ner

från en bergvägg (dvs. de tycks blanda ihop budskapet i meddelandet med lavin).

Av de övriga tio meddelanden som listats ovan, har framförallt sju en sak

gemensamt och det är att osäkerheten beror på att försökspersonen inte vet vad,

när, i vilken omfattning eller var på vägbanan det har inträffat något. Detta inne-

bär t.ex. att man är osäker på vaddet är man röjer och huruvida röjningsarbetet

utförs på eller bredvid vägen (gäller meddelandena Stängt på grund av röjnings-

arbete och Röjningsarbete ). När det gäller meddelandena Spill på vägen och
Utspridd last orsakas osäkerheten av att försökspersonerna har olika uppfatt-

ningar om vad som kan inkluderas under ordet spill (i svaren förekommer svar

som olja, gödsel, lera, jord och/eller grus) eller att man undrar var lasten ligger

och hur mycket som ligger på vägbanan. Ytterligare två meddelanden framkallar

osäkerhet beroende på att försökspersonerna saknar mer precis information om

varför trafiken förväntas flyta på i ett långsammare tempo ( detta gäller meddel-

andena Långsam trafik förväntas och Tät trafik förväntas ) eller om vad det är

som har hänt på den framförvarande vägen när meddelandet handlar om fordons-

haveri (iiFordonshaveri-Tät trafik förväntas ). När det gäller meddelandet På-
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farten avstängd uppger några personer att de helt enkelt är osäkra (det framgår

inte av vilket skäl) samt två försökspersoner som har svarat att det är avfarten från

en motorväg som är avstängd.

Till slut har vi två meddelanden som handlar om väderförhållanden som har

orsakat en viss osäkerhet hos försökspersonerna. När det gäller meddelandet

Svår frost beror osäkerheten framförallt på att man inte är riktigt säker på huru-

vida man kan se att det ligger frost på vägbanan eller inte. De flesta svarar explicit

att frosten syns när den ligger på vägbanan, medan tre personer hävdar att det inte

syns att det är frostigt. I samband med meddelandet Snörök-Starkt nedsatt sikt

är det några försökspersoner som uppger att de inte vet vad snörök är för något.

Sammanfattningsvis framgår det av den här redogörelsen att det finns några

meddelanden (särskilt de som berör väderförhållanden, t.ex. snödrev och/eller

snörök och i synnerhet meddelandet om körfältssignaler) där betydelsen hos de

ord som ingår i meddelandet är oklar. I det senare fallet beror det antagligen på att

ordet körfältssignaler endast förekommer på ett fåtal platser (tex. motorvägs-

systemet kring Stockholm) och att det i huvudsak är en effekt av att försöks-

personerna inte har träffat på ordet tidigare. När det gäller olika snöförhållanden

längs med vägen lyckas man inte att med de ord som använts i meddelandena för-

medla de nyanser som avses. Det är emellertid tveksamt om detta i sig kan tänkas

ställa till med några problem eftersom meddelanden som berör väderförhållanden

i viss mån bär på redundant information (dvs. trafikanten som får ett sådant med-

delande befinner sig i regel redan i den aktuella situationen). Det har också fram-

hållits i en del svar att det verkar konstigt att få information om t.ex. kraftigt snö-

fall, snödrev, snörök och kraftigt regn när man är ute och kör bil, dvs. detta kan

trafikanten själv se.

När det gäller de övriga meddelandena som i viss mån har framkallat osäkerhet

hos försökspersonerna tycks det framförallt vara någon form av tilläggsinforma-

tion som saknas. Sådan information skulle bidra till att precisera orsaken till var-

för det förväntas långsam eller tät trafik, vad det är man röjer bort och om arbetet

utförs på eller bredvid vägen, varför på- och avfarter är avstängda osv. Detta

gäller fler meddelanden än de som har behandlats i det här avsnittet, dvs. det finns

ett behov av tilläggsinformation till ett flertal meddelanden som har testats i den

här undersökningen. Många försökspersoner förväntar sig tex. mer information

som anger alternativa vägar eller hur lång tid vägen ska vara avstängd (dvs. ska

trafikanten försöka vända eller öppnas vägen efter en stund).

3.3 Meddelanden som framkallar spridning

När vi ställde frågan hur tror Du att det ser ut på vägen till försökspersonerna

betonade försöksledarna att de skulle svara med det första de kom att tänka på och

samtidigt försöka att ge ett kort och koncist muntligt svar. Den främsta anled-

ningen till den här tilläggsinstruktionen var att försöka fånga in de direkta associa-

tioner som ett meddelande väckt hos försökspersonen. I de svar som erhölls för

varje meddelande har det följdenligt uppstått en spridning bland de associatio-

ner/direkta förväntningar som försökspersonerna har genererat. Den här sprid-

ningen kan beskrivas på flera olika sätt, t.ex. genom att beräkna det totala antalet

olika förväntningar som varje meddelande genererar eller genom att ange med
vilken konsistens ett fåtal förväntningar räknas upp av försökspersonerna. I den

här redovisningen har det senare sättet valts för att sammanställa de meddelanden

som framkallar en förhållandevis stor spridning i de direkta förväntningar som
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försökspersonerna har räknat upp. I genomsnitt samlas 76% (Sd=15) av förvänt-

ningarna som försökspersonerna har uppgett som 1:a och 2:a förväntning (se

tabell 1). Resterande ca 25% av svaren (kom ihåg att en och samma försöksperson

kan ha räknat upp fler än en förväntning) fördelar sig på mindre frekventa associa-

tioner. De meddelanden som presenteras nedan har valts ut med kriteriet att an-

delen förväntningar som kan kategoriseras under 1:a och 2:a förväntning skall

vara mindre än en standardavvikelse från den genomsnittliga andelen förvänt-

ningar. Detta innebär att gränsen går vid 61%, dvs. det råder en förhållandevis stor

oenighet mellan försökspersonerna om exakt vad de förväntar sig att få se på
vägen längre fram.

Tabell 2 En sammanställning av detrafikmeddelanden som framkallade sprid-
ning i har trafikmeddelandet uppfattades avförsökspersonerna.

 

         

Röjningsarbete 43%

Underkylt regn 47%

Stängt på grund av röjningsarbete 52%

Ingen genomfart 52%

Körfältssignaler ur funktion 53%

Varning för våt vägbana 57%

Körfält avstängt 59%

Långsam trafik förväntas 60%

Fordonshaveri-Tät trafik förväntas 61%

 

  

Den här sammanställningen omfattar således nio meddelanden (18% av de 50

meddelanden som blev testade) och det meddelande som uppvisar den största

spridningen är Röjningsarbete . I de svar som erhölls framgår det att försöksper-

sonerna räknar med att det är röjning efter träd som fallit ner på vägbanan, röjning

efter en olycka eller att det kan röra sig om ett Vägarbete eller snöröjning. Det

råder således olika uppfattningar om vad som faktiskt döljer sig bakom ett röj-

ningsarbete. Det är av exakt samma anledning som meddelandet Stängt på grund

av röjningsarbete har hamnat på listan, dvs. det existerar olika uppfattningar om

vad röjningsarbetet handlar om.

Nästa meddelande som uppvisar en stor spridning är Underkylt regn och här

varierade svaren mellan att det är glashalt,att det är ren is som inte syns på väg-

banan, att vägbanan är våt, men med viss risk för halka eller att vägbanan gnistrar

och att det ser halt ut. Dessa olika uppfattningar verkar främstbero på att för-

sökspersonerna dels inte riktigt kan bestämma sig för om vägbanan är isig eller

våt, dels huruvida det vägunderlag som uppstår är synligt eller inte. Denna osäker-

het kan emellertid också vara ett uttryck för att försökspersonerna valde att be-
skriva sina förväntningar på olika sätt.
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Det fjärde meddelandet med stor spridning är Ingen genomfart . Denna sprid-

ning är emellertid inte ett uttryck för att försökspersonerna har olika uppfattningar

om vad som de förväntar sig att få se, utan snarare ett uttryck för att man har valt

Olika verbala benämningar på dessa förväntningar. Detta innebär i realiteten att de

flesta räknar med att vägen helt enkelt är avstängd.

När det gäller meddelandet Körfältsignaler ur funktion uppståren spridning

mellan svaren som innebär att man förväntar sig att trafikljusen har slutat att

fungera, att medtrafikantema kommer att bli osäkra, att det kan bli rörigt, speciellt

i korsningar samt att de kommer att följa den vanliga skyltningen. Den främsta

anledningen till att det blir en spridning i svaren på detta meddelande är att det är

många som helt enkelt inte riktigt förstår vad meddelandet betyder (jmf. resultaten

i föregående avsnitt).

Nästa meddelande är Varning för våt vägbana och svaren kan t.ex. handla

om att väglaget är blött, att det är eller finns viss riskför halka, att det finns viss

risk för vattenplaning, att vägbanan är fuktig eller att det är vatten som täcker

vägen samt att en del svarar att det måste ha regnat. Det som framförallt tycks

ligga bakom dessa olika uppfattningar är att man inte riktigt har samma referens-

ramar när det gäller våt vägbana , dvs. svaren varierar mellan att vägbanan är

fuktig till att det råder mer eller mindre översvämning.

I nästa meddelande Körfält avstängt ligger spridningen i att man inte riktigt

säkert vet vilket körfält det är som kommer att bli avstängt eller att man blir

osäker på om man kör på en motorväg. I svaren väntar man sig att det är det egna

körfältet som är avstängt, att det kommer att bli köbildning, att det är två körfält

på en motorväg som går ihop till ett samt en del undrar om det är det egna kör-

fältet eller det motsatta som är avstängt och om man därför skall förvänta sig

mötande trafik i det egna körfältet.

I svaren efter att ha läst meddelandet Långsam trafik förväntas finner man

personer som förväntar sig att det är ett tyngre och/eller bredare fordon som håller

en lägre hastighet, att det finns risk för köbildning, att det har hänt något på vägen

(kanske en olycka) eller att det handlar om ett Vägarbete. Det verkar således som

om spridningen till största del beror på att meddelandet inte preciserar en orsak till

varför trafiken förväntas bli långsam.

Det sista meddelandet Fordonshaveri-Tät trafik förväntas ger upphov till svar

som bland annat handlar om att det har inträffat en olycka längre fram på vägen,

att en bil har gått sönder eller att det handlar om ett motorstopp, att en tankbil/last-

bil har vält eller står mitt på vägen samt att en del tror att polis/ambulans finns på

platsen eller att vägen är blockerad. Den här spridningen har sitt ursprung i att

ordet fordonshaveri tydligen kan inkludera många olika händelser.

Sammanfattningsvis ger den här redogörelsen en bild av att spridningen i

många fall orsakas av att ett meddelande inte preciserar orsaken till varför ett visst

förhållande på vägen har uppstått och att en del ord som använts i meddelandena

inkluderar många olika sådana orsaker.

3.4 Meddelanden med långa lästider
Den genomsnittliga lästiden för alla 50 meddelandena var exakt 2 sekunder

(Sd=0,6). Nedan följer en sammanställning av de meddelanden med lästider som
var lika med eller större än den genomsnittliga lästiden plus en standardavvikelse

(dvs. 2,6 sekunder).
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Tabell 3 En sammanställning av detrafikmeddelanden som tog lång tid att läsa.

 

         

Körbanan är reducerad till ett körfält-Risk för kö 3,8

Långsam trafik-Risk för kö 3,5

Fordonshaveri-Tät trafik förväntas 3,1

Stopp i trafiken-Kö 2,8

Tät trafik-Risk för kö 2,7

Stängt på grund av röjningsarbete 2,7

Snöblandat regn-Starkt nedsatt sikt 2,7

Snörök-Starkt nedsatt sikt 2,7

Körfältssignaler ur funktion 2,6

  

Av totalt 50 meddelanden var det 9 meddelanden som avvek med en standardav-

vikelse eller mer från den genomsnittliga lästiden. Det kan vara värt att notera att

flera av demeddelanden som har lyfts fram i anslutning till både redogörelsen av
försökspersonernas osäkerhet och deras spridning i svaren om deras förväntningar

finns med bland de meddelanden som tar längst tid att läsa. När det gäller läs-

tiderna kan man konstatera att de kan variera mellan olika meddelanden på ett

ganska markant sätt. Skillnaden mellan det meddelande som tar kortast tid att läsa

( Vägarbete ) och det meddelande som tar absolut längst tid att läsa (' Körbanan

är reducerad till ett körfält-Risk för kö ) är 2,3 sekunder. Vad betyder då dessa

lästider? Ett sätt att illustrera effekten av dessa lästider är att beskriva hur lång

sträcka i meter som man förflyttar sig med bil under den tid det tar att läsa ett
trafikmeddelande (se figur ll).
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Figur 11 Förhållandet mellan lästider och den vägstra'cka som avverkas.
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Även om förhållandet mellan en lästid och den sträcka som man tillryggalägger

under motsvarande tid kanske inte går att göra helt utan invändningar, kan den

ändå utgöra en god indikation på de konsekvenser det kan få i en verklig trafik-

situation. I figur 8 presenteras de sträckor som man avverkar under den tid det tar

att läsa ett meddelande. Detta innebär att den sträcka som avverkas under tiden

som trafikanten läser ett meddelande i 3,8 sekunder motsvarar 72, 95 och 115

meter för en vägsträcka där den tillåtna hastigheten är 70, 90 respektive 110 km/h.

Detta kan man sedan jämföra med de sträckor som avverkas när man läser

meddelandet Vägarbete som varierar mellan 23, 30 och 36 meter vid

hastigheterna 70, 90, respektive 110 km/h. Skillnaden mellan dessa två trafik-

meddelanden blir således 49, 65 respektive 79 meter vid de tre olika hastig-

heterna.

Ytterligare ett förhållande som man måste tänka på i samband med lästider och

de sträckor som trafikanten avverkar vid olika hastigheter, är hur stort avståndet

mellan trafikanten och den variabla skylten måste vara för att det skall vara

möjligt att läsa meddelandet innan man passerar det. I en rapport av Olovsson,

Sandberg och Thollander (1995) som tagits fram på uppdrag av vägverket, gör

man gällande att relationen mellan läsavstånd och bokstävernas storlek under

ideala förhållanden (god sikt och god eller korrigerbar syn) ligger någonstans

mellan 6,7-7,5 m/10 mm bokstavshöjd. Detta innebär hypotetiskt att bokstävernas

storlek hos en sk. variabel skylt bör vara minst 16 cm höga för att det ska vara

möjligt att läsa meddelandet Körbanan är reducerad till ett körfält-Risk för kö

innan man passerar skylten. Om vi istället tar meddelandet Vägarbete som ett

exempel skulle det räcka med att bokstäverna inte är större än drygt 5 cm för att vi
ska hinna läsa meddelandet.

Den slutsats som lyfts fram i det här avsnittet, är således att lästidema för ett

antal trafikmeddelanden tycks ligga kring 2,5 sekunder eller mer och att det kan

vara viktigt att ta hänsyn till dessa lästider, med tanke på dels hur stor den faktiska

förflyttningen blir vid olika hastigheter när man förväntas läsa ett meddelande,

dels hur stora bokstäverna ska vara för att man ska hinna läsa meddelandet innan

man passerar det.

3.5 Vad är det som predicerar Iästiden?

I den uppräkning som gjordes över meddelanden som tog förhållandevis lång tid

att läsa (se avsnitt 3.2) kunde man göra iakttagelsen att det tycks vara meddelan-

dets längd som har betydelse för lästiden. I det här avsnittet redovisas ett antal

grova lingVistiska (språkliga) mått och deras eventuella vikt vid prediktionenav

lästiden. Ett av de mått som man brukar ta fram i dessa sammanhang är ordens

frekvens i det svenska språket. Det finns emellertid ingen frekvenslista som täcker

alla de ord som använts i de meddelanden som har testats (jmf. Allén, 1972) och

därför måste ordfrekvens som en potentiell prediktor avskrivas. Istället har antal

ord, antal stavelser och meddelandets längd (uttryckt i antal bokstäver) valts ut

som prediktorer. Den statistik som presenteras här (multipel regressionsanalys)
innebär att man får två olika typer av svar. Först gerden här statistiska analysen

en multipel regressionskoefficient (R) som svarar på frågan om prediktorerna till-

sammans korrelerar med lästiden. Utöver den multipla regressionskoefficienten
ger analysen information om vilken vikt varje prediktor har vid prediktionen av

lästid. Dessa vikter kallas för de standardiserade beta-vikterna ([3). Den här mul-

tipla regressionsanalysen visar att prediktorerna antal stavelser, antal ord och antal
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bokstäver tillsammans korrelerar med lästiden (R=0,84, p<.001), vilket innebär att

prediktorerna förklarar tillsammans 70% av den variation som finns mellan de

olika lästiderna. Av dessa tre prediktorer är det antal bokstäver (6:072, p<.01)

och antal ord (6:036, p<.05) som är av störst vikt när det gäller att förklara de

lästider som försökspersonerna använder (trots att det existerar ett samband

mellan prediktorerna), medan antal stavelser inte kan förklara tillräckligt mycket

variation hos lästiderna (Hz-0,21, p>.05). Detta innebär att ju längre meddelandet

är i termer av antal bokstäver och antal ord desto längre tid tar det att läsa

meddelandet. I figurerna 12 och 13 nedan presenteras de statistiska samband som

finns mellan antal bokstäver respektive antal ord och lästid.

Lästid beroenie påartal ord i maCUeIardet
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Figur 12 Sambandet mellan antal bokstäver
i ett meddelande och lästid.
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Figur 13 Sambandet mellan antal ord i ett
meddelande och lästid.
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3.6 Några bakgrundsvariabler och lästid
Av de frågor som försökspersonerna fick svara på redovisas i det här avsnittet tre

olika bakgrundsvariabler (utbildning, antal mil/vecka och ålder) och deras even-

tuella effekt på lästiderna. Anledningen till att dessa bakgrundsvariabler har valts

ut är att de hypotetiskt kan ha en viss inverkan på lästiderna. När det gäller ålder

vet man att antalet äldre bilförare kommer att öka ganska dramatiskt i hela väst-

världen under flera årtionden framöver (Hakamies-Blomqvist & Wahlström,

1996). Dessutom är det väl belagt att äldre successivt behöver allt längre tid på sig

för att utföra olika kognitivt belastande uppgifter (Salthouse, 1985). Även om den

här undersökningen inte har som sitt syfte att beskriva de problem som kan uppstå

i samband med läs- och skrivsvårigheter, kan utbildningsbakgrund ändå utgöra en

mer generell variabel som kan ha en viss inverkan på den snabbhet varmed trafi-

kanten läser ett skriftligt meddelande. Antal mil/vecka antas utgöra ett mått på hur

pass erfaren försökspersonen är vid olika trafikförhållanden och olika typer av

Väginformation, vilket i sin tur kan påverka lästiderna. Den statistik som presen-

teras i det här avsnittet innebär helt enkelt att försökspersonerna delades in i olika

grupper med avseende på utbildning, antal mil/vecka och ålder och att gruppernas

medelvärdesskillnader analyseras med hjälp av en enkel variansanalys (dvs. en

oberoende variabel).

Av figurerna 14 till 16 som presenteras i det här avsnittet framgår det att det

inte finns några skillnader i lästid mellan försökspersoner med olika utbildnings-

bakgrund och körvana (i figurerna redovisas medianvärdet för den lästid som för-

sökspersonerna använde för att läsa meddelandena; i figurerna har även några en-

staka försökspersoner som avviker markant med avseende på lästid från de övriga

i respektive grupp märkts ut). Variansanalysen visade att försökspersonerna oav-

sett utbildningsbakgrund hade i stort sett samma genomsnittliga lästid,

F(2,85)=O.45, p>.05 och att de genomsnittliga lästiderna som en funktion av kör-

vana också var i det närmaste identiska, F(6,81)=O.90, p>.05. I figur 16 framgår

det emellertid att lästiderna blir längre i takt med att åldern på försökspersonerna

ökar och variansanalysen visar att det framförallt är gruppen 55 år eller äldre som

vid en jämförelse med de två yngre grupperna som använder signifikant mycket

längre tid för att läsa meddelandena, F(3,84)=3. 10, p<.05.
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De här resultaten bör sättas i relation till det resonemang som fördes tidigare an-

gående dels de sträckor som trafikanten hinner förflytta sig under den tid det tar

att läsa ett meddelande, dels på vilket avstånd det är möjligt att under ideala för-

hållanden påbörja läsningen av ett meddelande. De resultat som redovisats

tidigare antyder att lästiden för ett meddelande bestäms av meddelandets längd i

termer av antal ord och bokstäver samt att bokstavsstorleken bestämmer från

vilket avstånd det är möjligt att läsa meddelandet innan det har passerats. Den

skillnad som den här undersökningen visar mellan olika åldrar innebär att den

genomsnittliga lästiden är längre för äldre. Detta innebär att äldre bilförare måste

kunna påbörja läsningen av ett meddelande på ett avstånd som är längre än yngre

bilförare. Detta i sin tur medför att storleken på de bokstäver som används i med-

delandena måste vara större än vad som anges i tumregeln för relationen mellan

läsavstånd och bokstavsstorlek (dvs. ca 7m/ 10 mm bokstavshöjd) för att man ska

vara säker på att även äldre kan läsa och ta till sig den information som presen-

teras.

3.7 Körbeteendet förenat med ett visst trafikmeddelande

Resultatredovisningen så här långt har uteslutande berört om och på vilket sätt

försökspersonerna har förstått meddelandena och hur lång tid det tog att läsa dem.

En av de frågor som försökspersonerna fick svara på handlade emellertid om vilka

konsekvenser som de ansåg att meddelandet skulle kunna få på deras körning i en

verklig situation. När det gäller den här frågan ska man givetvis ifrågasätta huru-

vida det är meningsfullt att ställa en sådan fråga och framförallt om det är rimligt
att fästa någon tilltro till de svar man får. Det är med andra ord lätt att tala om vad

man borde göra i en verklig situation, men en helt annan sak vad man faktiskt

hade gjort i den givna situationen. Den bild som växer fram vid en genomgång av
de svar som erhållits med den här frågan är att en klar majoritet av

försökspersonerna ger sådana svar som man kan förvänta sig i de olika

situationerna som meddelandena berör (i ett komplement till den här rapporten
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finns en fullständig sammanställning av de konsekvenser som försökspersonerna

har uppgett). En klar majoritet (över 90%) av demeddelanden som har testats

handlar antingen om att framkomligheten är begränsad i något avseende (Lex.

Vägarbete, olycka, spill på vägen, stenras eller utspridd last eller att olika

vägavsnitt helt enkelt är avstängda) eller att väderförhållandena är sådana att det

påverkar väglaget (tex. snö i olika former, frost, regn osv.). I de svar försöksper-

sonerna har bidragit med finner vi dessutom en lika klar majoritet för åtgärder

som alla går ut på att trafikanten sänker farten, sänker hastigheten, anpassar

hastigheten, saktar ner eller bromsar in, kör försiktigare samt ökar uppmärksam-

heten. I de fall meddelandet på olika sätt handlar om vägavsnitt som är avstängda

och/eller blockerade utgör de mest frekventa svaren att trafikanten fortsätter till

nästa avfart/påfart, väljer annan väg eller att man blir särskilt uppmärksam på

skyltar som ger alternativ färdväg. Den här beskrivningen som gjorts ovan om-

fattar näst intill alla de svar som frågan har genererat

4 Diskussion

I inledningen av den här rapporten betonades vikten av att olika typer av informa-

tion som förmedlas ute på vägarna uppfattas på samma sätt av trafikanterna och

att budskapet i ett meddelande ska bidra till att förbättra trafikantens möjligheter

att förutse och planera sin körning. Syftet med den här undersökningen har fram-

förallt varit att på olika sätt försöka utvärdera förståelsen av 50 trafikmeddelanden

som ingår i en budskapsstandard som har tagits fram inom EU. I den här diskus-

sionen kommer de meddelanden som på olika sätt har framkallat svårigheter hos

undersökningsgruppen att behandlas, men dessförinnan är det viktigt att göra helt

klart att de allra flesta meddelanden som ingick i undersökningen tycks fungera

relativt bra. Detta innebär att för drygt 60% av meddelandena uppstår det ingen

osäkerhet när det gäller att förstå vad meddelandet betyder. Det innebär också att

de beskrivningar som meddelandena framkallar hos försökspersonerna, med avse-
ende på de trafikförhållanden som man förväntar sig, är i hög grad konsistenta och

adekvata med det budskap som meddelandet avser att förmedla. Till slut kan det

konstateras att lästiden för dessa meddelanden varierar mellan drygt 1-2 sekunder,

vilket innebär att under den tid som man förväntas lämna fokus på den framför-

varande trafiken och/eller vägbanan för att läsa ett meddelande hinner man av-

verka en körsträcka som motsvarar mellan ca 20-60 meter.

Det existerar emellertid åtminstone 19 meddelanden i den här undersökningen

som på ett eller annat sätt ger upphov till tveksamheter bland försökspersonerna. I

sammanställningen nedan har dessa meddelanden samlats ihop och märkts ut med

avseende på vilken typ av problem som har identifierats (observera att det är

samma meddelanden som har berörts tidigare i resultatredovisningen).
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Tabell 4 En sammanställning av de meddelanden som har framkallat osäkerhet,
spridning och/eller långa lästider.

Körfältssi aler ur funktion

Fordonshaveri-Tät trafik förväntas

Stän d av rö' '

Rö' '

Lån trafik förväntas

Snörök-Starkt nedsatt sikt

Snödrev

Påfarten avstän d

Tät trafik förväntas

U 'dd last

Svår frost

S ill v en

Un lt re

In en omfart

Varnin för våt v

Körfält avstän

Körbanan är reducerad till ett

körfält-Risk för kö

Sto i trafiken-Kö X

Tät trafik-Risk för kö X

Snöblandat re -Starkt nedsatt sikt X
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<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
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>
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>
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>
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>
<
>
<
>
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Det är inte alldeles lätt att föreslå några enkla recept på hur man ska kunna

komma tillrätta med de brister som finns hos dessa meddelanden. Det är inte

heller självklart i vilken omfattning det faktiskt existerar några egentliga problem

med meddelandena. I den här diskussionen måste vi förutsätta att det inte är önsk-

värt med långa lästider, stor spridning av förväntningarna samt att försöksper-

sonerna i vissa fall är osäkra på meddelandets betydelse. Under dessa förutsätt-

ningar är det således dessa tre olika problemtyper som man på ett eller annat sätt
bör komma tillrätta med.

Den åtgärd som är enklast att föreslå är givetvis att man försöker korta ner

meddelanden med långa lästider. Denna rekommendation gäller egentligen alla

meddelanden som är uppdelade på fyra ord eller fler och som därmed består av 20

bokstäver eller fler och som en följd av detta har en lästid som överskrider 2

sekunder (se figurerna 9 och 10). Ett annat problem som karaktäriserar ett antal

meddelanden är att en del ord som används kan inkludera många olika orsaker till

varför man vill förmedla just denna information (Lex. fordonshaveri, röjnings-

arbete, spill på vägen, utspridd last). Den lösning som ligger närmast till hands för

att överbrygga det här problemet är att ge en kort och koncis tilläggsinformation

som preciserar den exakta orsaken till meddelandet. Det som komplicerar en

sådan lösning är att tilläggsinformationen med stor sannolikhet samtidigt bidrar
till att förlänga lästiden för ett givet meddelande. Det uppstår således en konflikt

mellan ambitionen att vara tydlig i det budskap som meddelandet skall förmedla

och den tid det tar att läsa själva meddelandet. Det enda sättet att lösa den här
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konflikten är att prioritera vad som faktiskt är viktigast, dvs. är det viktigare att

meddelandet går snabbt att läsa på bekostnad av att den exakta orsaken till

meddelandet till viss del går förlorat eller tvärtom. Det finns ett argument som den

här undersökningen kan bidra med och det är att även om ett meddelande i något

avseende har framkallat osäkerhet eller spridning med avseende på dess betydelse,

återfinner man inte samma osäkerhet eller spridning i de svar som berör de kon-

sekvenser meddelandet skulle ha haft i en verklig körsituation. Av ett sådant

resonemang följer således att vinsten i viss mån kan vara större om man försäkrar

sig om att meddelandet har blivit läst. Med andra ord, risken är uppenbar att

osäkerheten blir större om man passerar ett meddelande som man inte hunnit läsa

jämfört med att man har läst meddelandet som i sig kanske inte preciserar vad

som faktiskt har hänt. Den här tumregeln är särskilt relevant i samband med

meddelanden som informerar om olika väderförhållanden. Det är antagligen mer

fruktbart att i dessa meddelanden koncentrera sig på att förmedla information om

hur trafikanten bör agera och därmed hålla nere meddelandets längd, snarare än att

tala om vilket väder det är som råder. Detta torde framstå ganska klart för trafi-

kanten (t.ex. huruvida det regnar, snöar osv.).

I sällsynta fall tycks en del av försökspersonerna inte känna till betydelsen hos

vissa ord som används i ett meddelande (t.ex. körfältssignaler, snödrev och snö-

rök). När det gäller körfältssignaler är det sannolikt att det förekommer regionala

skillnader. Den här typen av meddelande används idag nästan uteslutande på

motorvägarna kring Stockholm (i vissa fall förekommer den här typen av med-

delanden vid tullkontrollerna) och om urvalet av försökspersoner valts ut i och

kring Stockholm hade nog resultatet blivit ett annat. Faktum kvarstår emellertid

att meddelandet gav upphov till många missförstånd och att man i många fall inte

visste vad som avsågs. Det enda sättet att komma tillrätta med det här

meddelandet är att trafikanten på något sätt ges tillfälle att lära sig ordets be-

tydelse och det mest naturliga sättet att göra detta är genom att visa meddelandet i

dess adekvata situation så att trafikanten lär sig genom de erfarenheter hon/han

själv gör. När det gäller de andra två orden var missförstånden inte lika vanliga,

men även i dessa två fall förekommer det att man är osäker på vad det betyder. En

lösning som kan vara tillämpbar för de meddelanden där dessa ord ingår skulle

kunna vara att ersätta dessa ord med ett mer allmängiltigt ord som helt enkelt

anger att det är besvärliga snöförhållanden utefter vägen. Detta är återigen ett

förslag som innebär att man till viss del släpper på kravet att meddelandet

förmedlar ett budskap med en hög precision.

Ett annat mönster som man kan läsa ut hos ett antal meddelande är att i ett

komplement till den här rapportenpersonerna inte äger gemensamma referens-

ramar som möjliggör att ett meddelande kan uppfattas på ett konsistent sätt (Lex.

våt vägbana, svår frost, underkylt regn osv.). Detta innebär att en våt vägbana kan

vara alltifrån ett fuktigt väglag till att vägbanan är mer eller mindre täckt med

vatten. Detsamma gäller Svår frost där uppfattningarna dels går isär när det

gäller synligheten, dels i vilken utsträckning det finns risk för halka (motsvarande

problem är det med Underkylt regn ). Det är kanske orealistiskt att tro att vi kan

uppfatta ords nyanser på samma sätt och att dessutom kunna beskriva dessa

nyanser på ett konsistent sätt. Det viktiga måste än en gång ändå vara att meddel-

andet förmedlar adekvat information om hur vi bör agera som trafikanter. Det kan

emellertid uppstå vissa problem om man tex. är oense om huruvida frost är något
som är synligt när det ligger på vägbanan eller inte. En rekommendation som man

eventuellt kan läsa utav den här undersökningen är att ersätta sådana meddelan-
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den där det finns risk för att missförstånd kan uppstå med ett meddelande som mer

direkt förmedlar riskerna, t.ex. kan risk för halka ersätta frost, underkylt regn, våt

och isig vägbana osv.

En generell slutsats som man ändå kan dra av den här undersökningen är att

majoriteten av de meddelanden som har testats tycks fungera bra med avseende

både på hur vi uppfattar meddelanden i relation till vad meddelandet vill förmedla

och när det gäller de konsekvenser på körbeteendet som ett meddelande borde

framkalla. I de enstaka fall där det finns viss risk för att det kan uppstå problem är

den allmänna rekommendationen att man försöker hålla nere meddelandets längd

och/eller att man på ett mer direkt sätt försöker förmedla de risker föreligger.
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Bilaga 1

Sid 1 (3)

ALERT-C: Förstår vi

de trafikmeddelanden

som vi får efter vägen?

Under de senaste åren har man inom EU försökt att ta fram en
standard för trafikmeddelanden. Dessa meddelanden omfattar en

mängd olika händelser, allt från väglag och väder till olyckor,
vägarbeten samt trafikflöden. Syftet med den här undersökningen
som vi genomför på VTI (Väg- och Transportforsknings-
Institutet) är att prova ett antal olika trafikmeddelanden som
Vägverket har för avsikt att börja använda ute på vägarna.
Meningen är att dessa meddelanden skall kunna visas när de
behövs och att man skall kunna visa texten på sk. variabla skyltar
som man placerar ut på våra vägar. Detta innebär att man kan
skriva in vilket meddelande som helst vid behov. Innan vi testar
dessa meddelanden skulle jag vilja att Du besvarar några frågor
som dels tar upp lite bakgrunds-information om Dig själv, dels
några frågor som handlar om Dina körvanor (överlämna
frågeformuläret till försökspersonen som får fylla i formuläret på

egen hand). Jag kommer att ge mer exakta instruktioner senare
när vi ska titta på trafikmeddelandena.

Testningen kommer att ta ungefär 25 minuter

Du kommer att vara helt anonym i den här undersökningen,
vilket innebär att vi kommer inte att fråga efter sådana uppgifter
som på något sätt kan användas för att identifiera just Dig. Allt vi
kommer att ha är ett nummer från 1 och upp till det antalet

personer som kommer att ingå i undersökningen.
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Bilaga 1

Sid 2 (3)

Testperson: Nr........ .. Version på meddelandena: Nr........ ..

A) Kön: B) Åldersgrupp:

1 U Man 1 D Under 25 år

2 D Kvinna 2 U 25-39 år

2 I] 40-54 år

4 I] 55 år eller äldre

C) Utbildning - Kryssa för den högsta nivån (räkna även påbörjade
utbildningar)

1 [I Grundskoleutbilding

2 U 2-årig gymnasieutbildning

3 U 3 eller 4-årig gymnasieutbildning

4 U KOmmunal vuxenutbildning, grundskölekurs (inkl. grundvux)

5 U Universitet eller högskola

6 I] Annan utbildning, nämligen
0 0 0 0 c i o I 0 0 o o u n 0 a u n a i o a I c u 0 0 a i 0 I u n 0 I I n 0 0 o o c o i 0 o i I l i l 0 l c i c c c o 0 0 o I l c i o 0 i o o o a 0 0 o I l 0 0 O I O C C l I 0 a c 0 u O 0 i li.

0 n u i n o u 0i u o i 0 o J o 0 i o i i o l o o i t 0 0 o 0 0 i 0 0 0 i 0 i n t O i i o 0 i i a 0 0 i i b b 0 0 i c 0 O n c u i i 0 0 0 i i 0 0 0 O o i o b 0 0 0 n 0 0 o 0 0 0 l 0 o u O I i 0 i i i 0 h 0 l 0 D 0 n 0 o 0 n o 0 l 0 o o i 0 0 i o o 0 0 o c i i .i

l I 0 l I n u a o n a n o o 0 o l .0

D) Yrke:

Egen företagare

1 U Lantbrukare/fiskare

2 [l Jurist/Revisor/Läkare etc.

3 U Affärsinnehavare/Hantverkare/Övr egen företagare

Anställd

1 [I Arbetare (inkl förman 0 likn)

2 l] Tjänsteman

3 U Mellanchef
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Bilaga 1

Sid 3 (3)

4 I] Företagsledare/DirektÖr/Direktionsmedlem

Ej anställd

1 D Arbetslös

2 U Hemmafru/man, ej annan anställning

3 U Studerande/Militärtjänst

4 U Pensionär/Sjukpensienär

E) Körkort och körvanor:

1 Jag har haft körkort i ........... .. år

2 Under en helt vanlig vecka kör jag ungefär ........... .. mil med bil

3 Uppskatta hur ofta Du kör bil i olika trafikmiljöer;

Varje Flera 1 gång Ett par Mer Inte

dag gånger i i veckan gånger i sällan alls

veckan månaden

I Motorvägar U U U U U U

2 Landsvägar I] U U I] I] [1

3 Tätortstrafik D I] U U U U
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Bilaga 3

Sid 1 (l)

Instruktion till testningen av trafikmeddelandena

På vägverket har man tagit fram ca 200 meddelanden som i framtiden
kommer kunna presenteras via skyltar som finns placerade utefter våra
vägar. Jag kommer nu att visa ett urval av dessa meddelanden (25
stycken) med hjälp av den här datorn. Det kommer att gå till på
följande sätt.

Först kommer ett trafikmeddelande att visas på skärmen och Din
uppgift blir att trycka på knappen här (visa noga) så fort Du anser att
Du är säker på vad meddelandet betyder. Det är således viktigt att Du
trycker bort meddelandet så fort Du anser att Du har förstått
meddelandet. Datorn registrerar den tid Du tar på Dig för att läsa
meddelandet.

Direkt efter att ett meddelande har presenterats och Du har tryckt bort
meddelandet vill jag att Du så snabbt som möjligt svarar på ett antal
frågor som ställs till varje meddelande (i det här häftet har Du ett blad
för varje meddelande som kommer att visas). När Du besvarar dessa
frågor är det viktigt att Du skriver ner de svar som Du först kommer
att tänka på.

När Du har besvarat frågornasom berör meddelandet skall Du trycka
fram nästa meddelande och återigen trycka bort det när Du anser att

Du har förstått vad meddelandet betyder. Den här proceduren kommer
att upprepas 25 gånger.

Är det något Du undrar över innan vi sätter igång?
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Bilaga 3

Sid 1 (1)

TRAFIKMEDDELANDE NR 1

1. Jag vet vad det här meddelandet betyder;

Absolut säker

 

Mycket osäker

2. Beskriv mycket kortfattat hur Du tror att det ser ut på vägen
efter att ha fått detta trañkmeddelande:

o 0 l c 0 c 0 n t i o i 0 0 i c c i 0 c i i u a c i u o 0 n i 0 c i o 0 i 0 0 i 0 0 i a o O 0 i i o 0 u o 0c 0 i 0 0 0 o o n c o 0 0 c o 0 i U 0 I u 0 o l I o i 0 0 0 I 0 0 i 0 O i i o 0 D O 0 i i 0 0 0 O 0 D D i 0 0 0 l o 0 o l u O o l o a U D l 0 0 0 l 0 0 o.

u 0 0 o 0 0 i 0 0 c 0 I 0 0 0 0 0 i i l i i 0 i a o 0 n n 0 o 0 n l i i D 0 h I c i c 0 0 i 0 0 i c 0 O I l 0 i O O 0 t 0 O i O i i i 0 O O i I I 0 o 0 i D O i D i i i i I I 0 0 0 0 i C O l l 0 i C i O l 0 o t 0 i D D 0 D c c c o n i o i 0 U i i i i 0 a 0 0 0 I.

3. Skriv mycket kortfattat ner de konsekvenser som Du anser att
trañkmeddelandet skulle ha på Din körning i en verklig situation

O 0 O 0 i a i i 0 I O 0 a 0 0 o o o b i O 0 i i i O i n D i l i 0 i 0 i l 0 0 I i O i u 0 i 0 i O i O 0 0 i O 0 i 0 0 O c 0 i O i i 0 O O i I 0 0 i 0 i I l 0 0 c 0 0 D I 0 i 0 0 i i 0 0 0 i 0 o 0 O 0 O 0 l i 0 c 0 i i c D 0 0 O 0 C i i 0 O l i 0 i 0 0 c c o i .i

0 l c 0 0 0 0 0 o 0 o i 0 n 0 0 o co

l i i i 0 l 0 l 0 0 D 0 i o 0 i 0 O i i 0 0 i 0 i l O 0 u i 0 i 0 l 0 O i I 0 0 I 0 0 i 0 O i U O i O i i 0 O i i 0 i i 0 0 D O 0 O l I O l i U 0 i l i O i O C C i l l I i 0 i o O i i i O a 0 u i i c a c l a D i o l i a o 0 O 0 o 0 0 b 0 i 0 i 0 i l I o 0 i i 00
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