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Trafiklärarnas säkerhet

212 En enkätundersökning om trafikolyckor med övningsbilar

av Krister Spolander



FÖRORD

Denna undersökning har genomförts inom det projekt om

yrkesförares arbetsmiljö som VTI driver på uppdrag av

Tran5portfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, och

med medel från Arbetarskyddsfonden. Undersökningen

gjordes i anslutning till ett modellarbete med övnings-

bilars interiör som genomförts vid Konstindustriskolan

vid Göteborgs Universitet.

Ann-Sofie Senneberg har administrerat undersökningens

postenkät.

Med begränsning till huvudresultaten har undersökningen

även rapporterats i VTI RAPPORT 198.
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Trafiklärarnas säkerhet. En enkätundersökning om trafik-
olyckor med övningsbilar

av Krister Spolander
Statens Väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I 56% av trafikolyckorna med elev som förare blir

övningsbilen påkörd bakifrån, enligt föreliggande post-

enkät som efter ett bortfall på 4,7% besvarades av 1 268

slumpmässigt valda lärare och utbildningsledare vid

trafikskola.
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Safety for driving teachers. A study of their traffic
accidents with students at the steering wheel

by Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

In 56 per cent of all their accidents with a student

at the steering wheel, driving school cars have been

hit from behind. These accidents are of two kinds mainly,

according to a study in which 1 268 random sampled

driving teachers answered a questionnaire by mail after

a 4.7 per cent rate of nonresponse.

In half of the cases the student had been braking or

got an inadvertent engine stop. In the other half the

student had been waiting in an intersection, in a

traffic line, or similar situations. Accidents in which

drivers behind the student's car have been surprised

by sudden stops, occur earlier in the driver training

than other types of rear end collisions or other

accidents. In 3 per cent of all accidents persons have

been injured to an extent that medical diagnosis or

treatment have been necessary,
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Trafiklärarnas säkerhet. En enkätundersökning om trafik-
olyckor med övningsbilar

av Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Denna postenkätundersökning besvarades efter ett bort-

fall på 4,7%, av 1 268 slumpmässigt valda lärare och

utbildningsledare vid trafikskola.

Trafiklärarna har blivit påkörda bakifrån i 56% av de

trafikolyckor de råkat ut för i övningsbil med elev

som förare. Denna olyckStyp är avsevärt vanligare för

elever än för körkortsinnehavare. Påkörningsolyckorna

är huvudsakligen av två slag. I hälften av fallen har

eleven bromsat eller fått motorstopp. I den andra hälften

har eleven väntat i kö, inför.korsning_eller liknande

situation. Påkörningsolyckor där bakomvarande överras-

kats med hård inbromsning eller motorstopp inträffar

tidigare i utbildningen än andra påkörningsolyckor och

övriga olyckor.

övriga olyckor som är relativt vanliga är singelolyckor

och sådana där övningsbilen blivit påkörd från sidan.

3% av olyckorna har medfört personskada som fordrat

medicinsk diagnos eller vård. 6% har medfört lindrigare

personskador. Resten, 91%, har medfört fordonsskador

så att reparation varit nödvändig.

Trafiklärarnas risk att skadas i arbetet verkar vara

högre än andra lärargruppers yrkesolycksfallsrisk.

Trafiklärarna har lämnat ett stort antal förslag till

åtgärder för förbättring av säkerheten. Inriktningen
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IV

av åtgärdsförslagen harmonierar väl med olycksfördel-

ningen. Hälften av förslagen är selektivt inriktade

mot att minska risken att bli påkörd bakifrån eller

skadas i sådana olyckor.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Den största delen av trafiklärarnas arbete äger rum i

trafiken, i övningsbil med elev som förare. Risken för

trafikolycka är en realitet i deras arbetsmiljö.

Många olika typer av åtgärderär tänkbara för att minska

olycksrisken. Valet av åtgärder måste göras med hänsyn

till hur olyckorna ser ut. Om olycksbilden är heterogen

bör åtgärderna rimligen få en annan sammansättning än

om olyckorna domineras av en enda eller ett fåtal olycks-

typer. En homogen olycksbild begränsar problemet och gör

valet av åtgärder lättare.

Inom landet har det tidigare gjorts en undersökning om

övningsbilars trafikolyckor (Berns m fl 1977). I denna

sökte man uppskatta frekvensen olyckor och typ av per-

sonskador de leder till.

'_Inga data finns emellertid om vilka typer av olyckor

som övningsbilar är inblandad i.

Man skulle kunna vänta sig att övningsbilar blir påkörda

bakifrån oftare än andra bilar. Elevernas uppmärksam-

hetskapacitet räcker i en början inte till för att hål-

la kontroll över även bakomvarande trafik. Övningskör-

ning i tätare trafik under denna period bör då medföra'

ökad risk för denna olyckstyp. Också det att inbroms-

ning är en vanlig åtgärd för ovana förare då de känner

sig osäkra bör innebära ökad risk för påkörning baki-

från.

Föreliggande undersökning syftar till att studera för-

delningen över olyckstyper hos olyckor i vilka övnings-

bilar med elev som förare är inblandade.
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2 METOD

Uppgifter om olyckor med Övningsbilar insamlades med en

enkät till lärare och utbildningsledare vid trafikskola.

2.1 Enkätformulär

 

Enkätformuläret omfattade 10 frågor, tryckta på fram-

och baksida på ett A4-blad (bilaga 1). Frågorna avsåg

trafikolyckor som inträffat i arbetet som trafiklärare

de senaste två åren "sommedfört personskada eller sådana

fordonsskador att reparation varit nödvändig". Typ av

olycka redovisades i kategorier som definierats efter

kollisionsriktning. I de fall personskada uppstått skulle

skadade kroppsdelar och typ av skada anges. I en avslu-

tande fråga kunde lärarna ge förslag till hur säkerheten

kan förbättras.

2.2 Urval, genomförande och bortfall

Urvalet drogs från trafiksäkerhetsverkets register över

godkända trafiklärare och utbildningsledare. Vid den

tidpunkt då urvalet drogs, september 1979, omfattade

registret 2 526 personer. I 200 fall var uppgifterna

bristfälliga eller inaktuella och avsåg, enligt trafik-

säkerhetsverket, personer av vilka mycket få fortfarande

var yrkesverksamma som trafiklärare (samtliga hade god-

känts innan personnumrets kontrollsiffra infördes).

Dessa ströks därför. Kvar fanns 2 326 personer vilka

definierade populationen av yrkesverksamma trafiklärare

och utbildningsledare.

Från registret,.som var uppställt i bokstavsordning,

drogs 1 392 genom att i tur och ordning ta två av tre.

Urvalet omfattade 60% av populationen.
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Enkäten distribuerades till urvalet i månadsskiftet

september/oktober 1979. Fram till 3 december 1979, då

enkäten avbröts, skickades vid tre tillfällen påminnel-

ser till dem som då ännu inte besvarat enkäten

2).

Tabell 1 Urval,

(bilaga

svarsfrekvens och bortfall

 

Ursprungligt urval

Ej i pOpulationen

Ej arbetat sedan sept 1977,
eller arbetar mindre än 1

månad sedan dess

Avlidna

Egentligt urval (A-B==C)

Lärare som besvarat formuläret

Utan olyckor

Med en eller flera olyckor_
med elev som förare

Med endast en olycka då lä-
raren själv var förare

Med endast en olycka där det
ej framgår vem som varit förare

Lärare som meddelat att de vägrar
besvara formuläret

Lärare som av okänd anledning ej
besvarat formuläret (flyttat, väg-
rar etc)

762

496

2

1 392

62

 

1 330

1 268

  

BORTFALL i procent :[(E +F)/c] 100

SVARSFREKVENS i procent: (D/C) 100

 

:(3

:fl

  
Som framgår av tabell 1 ovan, tillhörde 62 personer i

bruttourvalet inte populationen; 55 personer hade inte

alls eller bara mycket litet arbetat under den tvåårs-

period undersökningen avsåg, och 7 personer hade avli-

dit. Det egentliga urvalet uppgick därför till 1 330
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personer. Av dessa besvarade 1 268 enkätformuläret.

Svarsfrekvensen uppgick således till 95,3% och bortfal-

let följdaktligen till 4,7%.

Fördelningen på ålder och kön bland dem som besvarat

enkäten och i bortfallet redovisas i bilaga 3, tabell 1.

Det erhållna urvalet och bortfallet skiljer sig inte åt

i åldersfördelning (p > .90) eller i könsfördelning

(p 2 .70).

Bortfallet föranleder inga särskilda åtgärder i den

fortsatta resultatredovisningen.

Kvinnor utgjorde 10% av det erhållna urvalet. Median-

åldern bland män uppgick till ca 40 år, och bland kvin-

nor till drygt 30 år (p < .01). Över 80% av männen, och

över 60% av kvinnorna i det erhållna urvalet hade ar-

betat hela tiden under den tvåårsperiod undersökningen

avsåg eller minst 20 månader (p < .001; bilaga 3, ta-

bell 2).
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3 RESULTAT

3.1 Antal olyckor och deras skadeföljder

 

Ca 40% av trafiklärarna har angivit att de varit med

om minst en trafikolycka med elev som förare under den

aktuella tvåårsperioden. Sammanlagt har 720 olyckor

redovisats.

Tabell 2 Olyckornas fördelning på skadeföljd (procent).

 

0\
O

 

SMÄRRE FORDONSSKADOR 54

STÖRRE FORDONSSKADOR ' 37

LINDRIGARE PERSONSKADOR 6

SVÅRARE PERSONSKADOR

  

0\
0

100

N 720

TOTALT

 

  

9% av olyckorna har medfört personskada (tabell 2).

Svårare personskada har i detta fall definierats som

skada som krävt sjukvårdspersonal för diagnos och/eller

vård. Sammanlagt har 19 av de 720 olyckorna varit av

detta slag (3%). Lindrigare personskada har förekommit

i 46 av olyckorna (6%).

Tabell 3 Antal skadade personer

  

OLYCKOR ELEV
MED LÄR. FÖR. PASS. ANNAN ? TOTALT

I I |

SVÅRARE I I I

PERS.SKADA 12 i 6 5 i 1 i 2 26
I I |
| I |

LINDRIGARE I I I
PERS.SKADA 36 i 15 1 i 6 i 1 59

| | I

   

 

 

?==framgâr ej om det gällt person i annat inblandat
fordon, eller i övningsbilen.
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Fördelningen av skadade personer redovisas i tabell 3

ovan. En beskrivning av varje personskadeolycka separat

finns i bilaga 4 respektive 5.

I de 19 olyckorna med svårare personskada har 26 per-

soner skadats. I 12 fall har det varit trafikläraren,

och i 11 fall elev antingen som förare eller baksätes-

passagerare. I ett fall har trafikant i annat fordon

blivit skadad. Uppgifterna om trafikanter i andra

olycksinblandade fordon än den egna övningsbilen bör

emellertid vara ganska ofullständiga, och innebära en

underskattning av det verkliga antalet.

De svårare personskadornas karaktär anges i bilaga 4.

De allvarligaste olyckorna förefaller ha varit två

där övningsbilen blev påkörd bakifrån. I det ena fallet

fick såväl lärare som elev hjärnskakning, läraren med

medvetslöshet som följd och med kvarstående men med

:50% invaliditet, enligt egna uppgifter (olycka nr 6,

'bilaga 4). Även i det andra fallet fick läraren hjärn-'

skakning med medvetslöshet, och därutöver en krossad

ryggkota samt kotförskjutning. I detta fall var dock

elevens skador av lindrigare art (olycka nr 7, bilaga

4).

I 11 av de 19 svårare personskadeolyckorna har övnings-

bilen blivit påkördbakifrån. I sin helhet domineras

därför bilden av sådana skador som erhålls vid påkör-

ning bakifrån, dvs skador i nacke, huvud och rygg.

Andelen påkörningsolyckor är ungefär densamma som i

hela materialet (se 3.2.1 nedan).

I de 46 olyckorna med lindrigare personskador har 59

personer skadats (tabell 3 ovan). I 36 fall är det

trafikläraren som skadats. För andra än trafikläraren

bör uppgifterna betraktas som ofullständiga.
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I 32 av de 46 olyckorna med lindrigare personskador

har övningsbilen blivit påkörd bakifrån. Skador i nacke

och huvud är därför vanliga (bilaga 5). Andelen påkör-

ningsolyckor avviker inte signifikant från vad som

gäller materialet i övrigt (se 3.2.1 nedan).

Olyckstyper

 

Som framgår av enkätformuläret har olyckstyper defini-

erats efter riktning i kollisionsförlopp (bilaga 1).

Olyckornas fördelning över olyckstyper redovisas i

tabell 4 nedan.

Tabell 4 Olyckornas fördelning över olyckstyper (procent).

 

 

 
 

SINGELOLYCKA ll

ÖVNINGSBILEN KÖRDE BAKIFRÅN PÅ 2

ANNAT FORDON

ÖVNINGSBILEN BLEV PÅKÖRD BAKIFRÅN 56

ÖVNINGSBILEN BLEV PÅBACKAD 5

ÖVNINGSBILEN KÖRDE PÅ FRÅN SIDAN 3

ÖVNINGSBILEN BLEV PÅKÖRD FRÅN SIDAN l7

FRONTALKOLLISION 2

ÖVNINGSBILEN KÖRDE PÅ GÅENDE 0

ÖVRIGA OLYCKOR 4

TOTALT % 100

N 720

 

  
I över hälften av olyckorna, 56%, har övningsbilen

blivit påkörd bakifrån (tabell 4). Övriga olyckstyper

av nämnvärdare omfattning är singelolyckor (11%) och

olyckor där övningsbilen blivit påkörd från sidan

(l7%). Den sällsyntaste olyckstypen i detta sammanhang

VTI MEDDELANDE 212



är då eleven kört på gående (1 av 720 fall; denne

fotgängare fick enligt trafiklärarens uppgift lindrigare

skador).

I de flesta olyckorna, sammanlagt 78%, har övningsbilen

på ena eller andra sättet blivit påkörd. Det motsatta

fallet, att övningsbilen kört på annan trafikant, är

mycket ovanligare och uppgår till 5% sammanlagt.

êyaiasêêilsa_eåäêäê_êsäiäråg

Den vanligaste olyckstypen är således den där övnings-

bilen blivit påkörd bakifrån. Dessa olyckor har följande

fördelning.

övningsbilen påkörd bakifrån; olyckornasTabell 5
fördelning på olika typer (procent).

 

'
0\

0

  

 

ELEV BROMSADE NORMALT 24

ELEV BROMSADE OVÄNTAT ELLER HÅRT 16

ELEV KÖRDE MED KONSTANT HASTIGHET 1

TILLFÄLLIGT STILLASTÃENDE 42

MOTORSTOPP DÅ ELEV BÖRJAT KÖRA EFTER 10
TILLFÄLLIGT STILLASTÅENDE

MOTORSTOPP VID START FRÅN VÄG- ELLER 0
TROTTOARKANT

ÖVNINGSBILEN KOM INTE IGÃNG TILL- 3
RÄGKLIGT SNABBT EFTER TILLFÄLLIGT
STILLASTÅENDE

ANNAT FÖRLOPP . 2

FÖRLOPP EJ SPECIFICERAT 2

TOTALT % 100

N 404
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Det vanligaste vid påkörning bakifrån, enligt tabell 5

ovan, är att övningsbilen varit tillfälligt stilla-

stående inför korsning, i kö eller liknande situationer.

över 40% av påkörningsolyckorna är av detta slag.

Inbromsning från elevens sida har förekommit i 40% av

påkörningsolyckorna. I 16% har lärarna uppgivit att

inbromsningen varit "oväntad eller för hård". I resten

av fallen, 24%, gjorde eleven enligt lärarna en

"normal inbromsning".

Resten av påkörningsolyckorna, inte fullt 20% samman-

lagt, fördelar sig på många olika smågrupper. Något

Som varit förhållandevis vanligt är att eleven fått

motorstopp då denne börjat köra igen efter tillfälligt

stillastående varvid bakomvarande överraskats (10%).

Sådana motorstopp uppstår när enovan förare inte lyckas

samordna foteringen av gas- och kopplingspedal. En

'annan typ av påkörningsolycka som kan nämnas är den då

övningsbilen inte kommit igång tillräckligt snabbt

efter tillfälligt stillastående i kö eller inför kors-

ning eller liknande (3%).

Fördelningen på skadeföljd är densamma vid olyckor då

övningsbilen blivit påkörd bakifrån som vid övriga

olyckor (p >.30; bilaga 6 tabell 1).

Det finns en viss skillnad när olyckorna inträffat

under utbildningen om man jämför de där övningsbilen

blivit påkörd bakifrån med övriga olyckor. Relativt

sett färre påkörningsolyckor har inträffat undet det

första skedet "grundläggande körundervisning", och fler

under skedet "inledande körundervisning i trafik"

(p«.OOl; bilaga 6 tabell 2). Under det avslutande

skedet är andelarna lika för påkörningsolyckor och

övriga olyckor.
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Att andelen påkörningsolyckor bakifrån är låg under

det första utbildningsskedet är i och för sig inte

anmärkningsvärt eftersom körträningen då äger rum på

platser där ingen eller mycket ringa annan trafik före-

kommer.

Vad som emellertid kan vara värt att observera är att

skillnaden därutöver mellan påkörningsolyckorna och de

övriga är att hänföra till det andra skedet (inledande

körundervisning i trafik) och inte till det tredje

skedet (avslutande körundervisning i trafik).

Om ovana är en betydelsefull faktor då övningsbilar

'blir påkörda bakifrån 4 genom att eleverna då beter

sig oväntat för bakomvarande förare - bör jämfört med

andra typer av olyckor relativt sett fler påkörnings-

olyckor inträffa under det andra skedet än under det

tredje.

Denna hypotes skulle kunna belysas genom att plocka ut

just de påkörningsolyckor där överraskningsmomentet

varit stort för bakomvarande förare och jämföra med

övriga påkörningsolyckor. En större del av påkörnings-

olyckorna med överraskningsmoment bör då inträffa

under det andra skedet jämfört med vad som är fallet

för övriga påkörningsolyckor.
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Tabell 6 Fördelning över utbildningsskede för (1)
olyckor där övningsbilen blivit påkörd baki-
från vid oväntad inbromsning eller vid motor-
stopp,

blivit påkördbakifrån, samt
av olyckor (procent).

 

(2) övriga olyckor då övningsbilen
(3) övriga typer

     

UTBILDNINGSSKEDEL TOTALT

GRUNDL INLED AVSLUT ? % N

ÖVNINGSBILEN PÅKÖRD 3 49 47 2 100 105

BAKIFRÅN VID OVÄNTAD

INBROMSNING ELLER

MOTORSTOPP

ÖVNINGSBILEN PÅKÖRD 4 28 66 2 100 299

BAKIFRÃN I ÖVRIGA ' - ' *

FALL

ÖVRIGA OLYCKOR 13 23 61 3 100 316

_Som framgår av tabell 6 ovan är så också fallet. Av

påkörningsolyckorna med överraskningsmoment skedde 49

under det andra skedet och 47% under det tredje.

de andra påkörningsolyckorna är fördelningen 28

tive 66% (x2 = 15,29; df

p<.OOl).

o
6

För

respek-

2, kategorin "?" borttagen;

Åtskilliga påkörningsolyckor sker således därför att

eleven betett_sig oväntat för bakomvarande

bromsning eller motorstopp

(hård in-

26% av samtliga påkör-

ningsolyckor). Detta tycks till skillnad från övriga

olyckor företrädesvis ske under skedet "inledande kör-

undervisning i trafik".

-2- QYEigê-QlYEE§EZE§E

Som tidigare framgått av tabell 4 var 44% av olyckorna

av annan typ än då övningsbilen blivit påkördbakifrån.
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Singelolyckorna utgjorde 11% av totalantalet olyckor.

I 42% av singelolyckorna har övningsbilen kört på föremål

på eller omedelbart invid vägbanan (som t ex trafikdelare,

lyktstolpe eller parkerat fordon). I 36% av fallen körde

övningsbilen av vägen, och i 19% backade eleven på före-

mål på eller omedelbart invid vägbanan. Det finns ett

samband mellan typ av singelolycka och skadeföljd. Rela-

tivt sett allvarligare skador har uppstått då eleven kört

av vägen, jämfört med då eleven kört på föremål på eller

invid vägbanan som i sin tur har givit något större ska-

dor än då eleven backat på föremål på eller invid väg-

banan (p < .01; bilaga 6 tabell 3).

Olyckor där övningsbilen bakifrån kört på framförvarande

fordon är ganska ovanliga och uppgår till 2%. Bland

dessa olyckor, 13 st totalt, finns en med lindrigare

personskada. övriga har bara medfört fordonsskador.

-I 5% av olyckorna har övningsbilen blivit påkörd av

backande fordon. Dessa olyckor torde i regel ha skett

i låga hastigheter på parkeringsplats och liknande;

De har bara lett till fordonsskador.

I 3% av olyckorna har eleven kört på annat fordon från

sidan. En av dessa olyckor, sammanlagt 19 st, har med-

fört lindrigare personskada, och de övriga enbartfor-

donsskador.

En vanlig olyckstyp, vilket framgår i tabell 4, är då

övningsbilen blivit påkörd från sidang(l7%). Det var un-

gefär lika vanligt att den blev påkörd på höger som på

vänster sida (p >.20). Fördelningen över skadeföljd är

densamma som för olycksmaterialet i övrigt, och vidare

finns inget samband mellan skadeföljd och på vilken

sida övningsbilen blev påkörd (p >.50). Inget samband

finns heller mellan vilken sida övningsbilen påkördes

och utbildningsskede, något som heller kanske inte

var att vänta (p >.70).
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% av olyckorna har varit frontalkollision mellan öv-

ningsbilen och annat fordon. Av de 14 olyckor det rör

sig om, har 3 medfört personskada, 2 av svårare natur.

I de flesta fallen hade det andra fordonet kommit över

på fel sida utan att det gällde omkörning (11 av de

14 olyckorna).

Iaälsa§ê§s_§92§92

I de flesta av de olyckor där övningsbilen kolliderat

med annat fordon, har det andra fordonet varit person-

bil (71% av flerpartsolyckorna). I 14% har det varit

fråga om kollision med lastbil eller buss. I 2% har

övningsbilen kolliderat med tvåhjuling; för resten av

flerpartsolyckorna saknas uppgift om det andra fordonet

(bilaga 6 tabell 4).

Det finns en tendens till att olyckorna med lastbil

eller buss lett till mer omfattande skador än kOlliT

sionerna med annan personbil. Denna tendens är dock

inte signifikant (p > .05; bilaga 6 tabell 4).

åäêéêâêllêêä_99h-§§§il§9$29§§5§§§

Utbildningsskede och skadeföljd skulle kunna ha ett

visst samband. Körträning i snabbare trafik, t ex på

landsväg, äger rum företrädesvis först under det tredje

skedet "avslutande körundervisning i trafik". Olyckor

under dettaskede skulle då medföra mer omfattande

skador än olyckor under det andra skedet eller under

det första. Som framgår i tabell 5, bilaga 6, finns

en svag tendens i denna riktning. Denna är dock inte

starkare än att den kan ha uppkommit slumpmässigt i

detta material med över 10% sannolikhet.
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.3 Olyckornas fördelning över lärare

 

Som framgår av tabell 7 nedan har de flesta lärarna

inte råkat ut för någon trafikolycka under den aktuella

tvåårsperioden.

Tabell 7 Lärare med respektive utan olyckor då elev
varit förare (procent).

 

 

ANTAL OLYCKOR TOTALT

0 1 2 3 4 % N

% LÄRARE 61 i 26. 9 4 0,5 100 1 258

  

   

Ca 40% av lärarna har varit med om minst en olycka

under tvåårsperioden. Ett litet fåtal - en halv

procent - har råkat ut för fyra olyckor med elev som

förare.

Mån och kvinnor skiljer sig inte åt i olycksfördelning

Q) > .80; bilaga 6, tabell 6).

Tabell 8 Olycksfördelningen för olika åldersgrupper
bland lärarna (procent).

 

 

ÄLDER ANTAL OLYCKOR TOTALT

(79-12-31) 0 l 2 23 % N

- 29 49 29 13 9 100 235

30 - 34 54 30 10 6 100 213

35 - 39 58 28 11 3 100 205

40 - 49 64 27 3 100 332

50 - 59 73 20 2 100 201

60 - 78 18 2 100 65
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Däremot finns ett samband mellan antal olyckor och

lärarens ålder. Som framgår av tabell 8 ovan minskar

antalet olyckor med stigande ålder hos läraren (p > .OOl;

bilaga 6 tabell 7).

3.4 Lärarnas förslag till förbättringar

I enkätens sista fråga ombads lärarna att skriva ned

eventuella förslag till "hur antalet olyckor med övnings-

bilar kan minskas eller hur skadeföljden vid olycka

kan mildras" (bilaga 1).

Tabell 9 Antal lärare som redovisat förslag till för-
bättringsåtgärder samt % lärare som redovisat
förbättringsåtgärder.

 

LÄRARE LÄRARE

MED OLYCKOR UTAN OLYCKOR TOTALT

LÄRARE SOM

REDOVISAT FÖRSLAG 144 34 178

ANTAL FÖRESLAGNA

ÅTGÄRDER 252 60 312

% LÄRARE SOM .

REDOVISAT FÖRSLAG 29 4 14

  

 

 

 

Som framgår av tabell 9 har 178 lärare givit sammanlagt

312 förslag till förbättringsåtgärder, mer eller mindre

utförligt redovisade och motiverade. Det finns en intres-

sant skillnad mellan lärare som varit med om trafik-

olycka och de som inte råkat ut för någon under den

aktuella tvåårsperioden. Av lärare med olycka har 29%

föreslagit förbättringsåtgärder, men av de utan olyckor

är det bara 4%.
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I övrigt finns ingen skillnad mellan lärarna med och

utan olyckor; förslagen fördelar sig på olika typer-

av åtgärder på samma sätt (bilaga 6, tabell 8). I ta-

bell 10 nedan redovisas därför förslagen från båda lä-

rargrupperna sammanslagna.

Tabell 10

inom olika åtgärdsområden.

ANTAL

LÄRARE

 

FÖR LÄRAREN ATT

RERINGEN AV ÖV-

NINGSBILEN

ÖKADE MÖJLIGHETER

INGRIPA I MANÖV-

Anordning för att häva
elevens bromsning

Gaspedal

Ratt

Reglage för körrikt-
ningsvisare, ljud- och
ljussignal

Anordning för att
tillfälligt låsa
elevens dörr

Yttre backSpeglar för

läraren

Minimikrav på sikt
från bilen

Instrument för läraren

som hast.mät., kontroll-

lampor för helljus,
blinkers etc

Bättre dubbelkommando

allmänt

66

13

96

Lärarnas förslag till förbättringsåtgärder

(31%)

 

FÖRBÄTTRAT

PAS S IVT SKYDD

 

Tillräckligt stora öv-
ningsbilar

Bättre nackstöd

Förstärkta dörrar mot

påkörning från sidan

Störtbåge för kupêut-
rymmet

22
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ANTAL

LÄRARE

Mjukbehandlad kupêinte- 2
riör

Förstärkta stötfångare 2
bak

Ej bilar med bensintank 1
bak för att vid påkörning
minska brandrisk

Byte av rullbälte oftare 2

Höj- och sänkbara bältes- 1
fästen

Obligatorisk användning 1
av skyddshjälm

Obl. nödutrustning av 4
typ brandsläckare, för-

bandslåda, kommunika-
tionsradio 52 (17%)

FÖRBÄTTRAD MANÖVRER- Låsningsfria bromsar 5
BARHET HOS ÖVNINGS* \ .

BILEN Förbud mot sommardäck 2

på vintern 7 (2%)

FÖRBÄTTRAD ARBETS- Bättre stolar 19
MILJÖ

Luftkonditionering 10

Luftrening 7

Snabbare uppvärmning 1
efter stillastående

Uppvärmbara stolar 1

Lägre buller i kupên 2

Allmänt 1 41 (1372)

FÖRBÄTTRAD UPPTÄCK- Förbättrad utmärkning 16
BARHET HOS ÖVNINGS-

BILEN Extra bromsljus bak 9 25 (8%)
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ANTAL

LÄRARE

ÅTGÄRDER FÖR Information till andra 28
ANDRA TRAFIKANTER om övningsbilars problem

och risk för oväntade
manövrar

Allmänna säkerhetsåtgär- 11
der (t ex trafikövervak-
ning)

Lag om fri väg för öv- 3
ningsmc-*lärarbil 42 (13%)

FÖRBÄTTRADE VILLKOR Färre elever per lärare 17
FÖR UTBILDNINGEN och dag

Samhälleligt övertagande 4
av trafikskoleutbild-
ningen

Mer körgårdsträning fö- 5
re körning i trafik

Förbud mot övningskör- 1
ning i extremt väder

Förbättrad lärarutbild- 5'
ning med fortbildning
och vidareutbildning

Medicinsk kontroll av 1
eleverna innan trafik-
skoleutbildningen på-
börjas 1 33 (11%)

BEGRÄNSNINGAR AV Krav på dubbelkommando 4
PRIVAT ÖVNINGS- i privata övningsbilar
KÖRNING

Krav på minimiantal 1
lektioner i trafikskola

Allmänt 11 16 (5%)
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Det område som fått flest förslag gäller lärarens möj-

ligheter att ingripa i manövreringen av övningsbilen.

31% av förslagen gäller detta. Det vanligaste är att

man vill ha en anordning för att kunna hävaelevens

inbromsning. Andra hjälpmedel för läraren som tagits

upp gäller extra gaspedal, yttre backspeglar för

läraren m m.

Den näst vanligaste gruppen åtgärdsförslag gäller för-

bättringar av övningsbilens förmåga att klara kolli-

sioner med så lindriga skador som möjligt för lärare

och elev (17% av alla förslag). Det vanligaste här är

att man vill ha tillräckligt stora övningsbilar. De

småbilar som blivit allt vanligare erbjuder, enligt

lärarna, inte det skydd som bör fordras. Vidare finns

förslag om förstärkta dörrar som skydd mot påkörning

från sidan, förbättrade nackstöd, reglerbara inte bara

upp och ned utan även framoch tillbaka.

Åtgärder mer direkt inriktade på arbetsmiljöförbätt-

ringar har fått 31% av förslagen. (Hänsyn bör tas till

att frågan gällde trafiksäkerhet och inte arbetsmiljö).

Många lärare har menat att en förbättrad arbetsmiljö

ger bättre trafiksäkerhet genom att lärarna inte ut-

sätts för onödig trötthet m m. Det viktigaste är,

enligt lärarna, att åstadkomma bättre stolar, luft-

konditionering under heta sommardagar, samt rening av

den ofta avgasbemängda luften i övningsbilen.

Åtgärder för andra trafikanter har fått 13% av förslagen.

Det är framför allt bättre att mer slagkraftig informa-

tion till andra trafikanter om övningsbilars problem,

och vikten av att t ex hålla avstånd till framförvarande

övningsbil. Vidare har lärarna föreslagit en del all-

männa trafiksäkerhetsåtgärder, t ex utökad trafiköver-

vakning. 11% av förslagen har gällt olika slags för-

bättringar av utbildningsvillkoren. Det vanligaste är

VTI MEDDELANDE 212



20

att lärarna önskar färre elever per lärare och dag.

Den överbelastning som enligt lärarna idag förekommer,

är inte bara till men för utbildningsresultaten i stort

utan även för säkerheten. Mot denna bakgrund skall i

detta sammanhang även ses de förslag till samhälleligt

övertagande av trafikskoleutbildningen som ett antal

lärare föreslagit.

8% av förslagen har rört åtgärder för att förbättra

utmärkningen av övningsbilar - genom förbättrade

skyltar, belysningsarrangemang o dyl - och extra broms-

ljus i syfte att minska påkörningsrisken.

5% av förslagen har gällt begränsningar av olika slag

av den privata övningskörningen. Lärarna har i detta

fall menat att förekomst av en i realiteten obegränsad

privat övningskörning försvårar genomförandet av de

flesta tänkbara förbättringsåtgärder för trafikskolors

övningsbilar, i varje fall om de kostar pengar.
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DISKUSSION

Jämfört med det vanliga för postenkäter, är bortfallet

i denna undersökning mycketlitet. Vanligtvis får man

räkna med bortfall på 40% (före särskilda bortfalls-

studier), en siffra med vilken denna undersöknings

4,7% bör jämföras (SCB 1980).

Den höga svarsfrekvensen torde bara delvis bero på att

enkäten gjorts så enkel som möjligt med ett fåtal frågor

tryckta på ett enda blad. Det viktigaste är nog trafik-

lärarnas engagemang i de frågor som enkäten gällde.

Olycksrisk

 

Under den tvåårsperiod undersökningen täckte, hade ca

_40% av lärarna råkattnzför minst en trafikolycka med

elev som förare. Det gör ca 20% under ett år. Det är

en mycket lägre siffra än den som redovisas i den tidi-

gare undersökningen om övningsbilars olyckor (Berns

m fl 1977).

Enligt Berns hade ca 46% av trafiklärarna råkat ut för

minst en olycka under en ettårsperiod.

Denna skillnad mellan de båda undersökningarna kan!

emellertid förklaras av att frågorna i Berns' undersök-

ning även avsåg "bagatellartade" olyckor utan någon

gränsdragning, och också sådana olyckor där läraren

varit förare.

I och för sig bör detta räcka för att förklara skill-

naden i resultat. Det bör dock också nämnas att den

tidigare undersökningen var mycket omfattande, totalt

327 frågor i en postenkät. När lärarna kommit fram till

de frågor i enkäten som gällde olyckor, hade de redan
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besvarat ca 150 frågor, och då är det inte säkert att

de förmådde uppfatta de nyanser i frågeställningarna

som man förutsatt. Populationen hade vidare definierats

på ett sådant sätt att den omfattade knappt hälften

av alla trafiklärarna. Till detta kommer ett oklart

redovisat bortfall som emellertid torde uppgå till minst

20%.

Enligt föreliggande undersökning hade 12 lärare skadats

så pass mycket under den aktuella tvåårsperioden att

det fordrat medicinsk diagnos och/eller vård. Detta

skulle motsvara en risk för svårare personskada på

0,5% årligen.

Är den siffran hög eller låg? Det beror på vad man

jämför med.

Det riktigaste vore att jämföra med yrkesskadorna inom

en yrkesgrupp med liknande arbetsuppgifter, nämligen

lärare. Den senaste yrkesskadestatistiken med uppgif-

ter om antalet yrkesskador per anställd inom olika

yrkesområden är från år 1975 (SCB l979a). Enligt denna

uppgick risken för yrkesskada för anställd med peda-

gogiskt arbete till 0,25% (5 52).

Denna siffra går emellertid inte utan Vidare att använda

för jämförelser. Från yrkesskadorna måste man dra bort

alla skador som orsakats av annat än olycksfall i

arbetet. Vidare bör färdolycksfallen exkluderas (efter-

som dessa inte finns med i denna undersökning om

trafiklärare). Det skulle innebära att siffran 0,25%

skulle bli mindre, men hur mycket kan inte sägas. Om

man så slutligen kanförutsätta att de 12 personskade-

fallen som konstaterats i denna undersökning kan

betraktas som yrkesskadefall enligt yrkesskadeförsäk-

ringslagen, skulle en jämförelse i princip kunna göras.

En sådan tyder på att trafiklärarnas olycksfallsrisker
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i arbetet kan vara så pass mycket högre än andra

lärares att närmare undersökningar vore befogade.

Man kan också jämföra med risken för körkortsinnehavare

att skadas i trafikolycka. Med uppgifter om antalet

dödade och svårt skadade bilförare år 1978 och antalet

körkortsinnehavare samma år (SCB l979b, AB Bilstatistik

1979) kan risken för körkortsinnehavare att råka ut för

minst svår personskada beräknas till 0,06% per år.

Risken för trafiklärare att skadas i trafikolycka

skulle sålunda vara åtskilliga gånger större än för

den genomsnittlige körkortsinnehavaren även om man

tar hänsyn till att den polisrapporterade trafikolycks-

statistiken inte omfattar alla de svåra personskade-

olyckor som i verkligheten inträffar.

Risken att råka ut för olycka med elev som förare upp-

visar ett samband med lärarens ålder, men inte med kön.

Antalet redovisade olyckor minskar med stigande ålder

hos läraren. Ålderssambandet kan helt enkelt bero på

att yngre lärare arbetar mera, under andra förhållanden,

eller vid andra tidpunkter på dygnet än äldre lärare,

och att detta ökar deras risk att råka ut för trafik-

olyckor. Det kan i och för sig också ha andra orsaker,

som t ex att yngre lärare omedvetet kanske förstärker

en annan körstil hos eleverna än vad de äldre lärarna

gör. Men därom går bara att spekulera.

4.2 Påkörning bakifrån

 

I över hälften av alla olyckorna - 56% - har övnings-

bilen blivit påkörd bakifrån.

Det är mycket utan några jämförelser i övrigt. Från

åtgärdssynpunkt kan problemen begränsas. Ett
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säkerhetsprogram för övningsbilar bör i första hand

bestå av selektiva åtgärder inriktade mot påkörnings-

olyckor.

Är dethöga andelen någonting typiskt för trafikskole-

elever, eller är påkörningsolyckor så här vanliga för

bilförare i allmänhet?

Trafikolyckor anmälda till försäkringsbolag utgör det

bästa tillgängliga jämförelsematerialet. De olyckor

som anmäls dit har minst medfört sådana "fordonsskador

att reparation varit nödvändig", en gränsdragning som

ju använts i denna undersökning.

Några svenska jämförelsedata finns inte (för närvarande).

Däremot norska. AV samtliga trafikförsäkringsanmälda

olyckor år 1976 utgjordes 18% av påkörning bakifrån

(Garberg & Vaaje 1979).

Gäller denna siffra även för Sverige? Förmodligen. Den

norska och den svenska polisrapporterade personskade-

statistiken ger ungefär samma andelar olyckor där på-

körning bakifrån förekommit (drygt 4% "upphinnande-

olyckor" i Sverige enligt SCB l979b, respektive drygt

5% för motsvarande olyckstyp i Norge enligt Statistisk

Sentralbyrå 1979).

Om man därför utgår från att de 18% någorlunda väl be-

skriver förhållandena även i Sverige, kan konstateras

att olyckor där man blivit påkörd bakifrån är mycket

vanligare för trafikskoleelever än för bilförare i

allmänhet.

Skillnaden mellan de 56% och de 18% skulle uttrycka

"elevfaktorn" där ovana som bilförare torde spela den

största rollen (själva undervisningssituationen som

sådan kan även ha betydelse). I åtskilliga fall har

eleven överraskat bakomvarande med "oväntad eller för
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hård" inbromsning eller genom att få motorstopp vid

start. Enligt denna undersökning skulle sådana fall

svara för en fjärdedel av påkörningsolyckorna. Det är

nog en underskattning. I själva verket torde det vara

ännu vanligare.

Det samband mellan typ av påkörningsolycka och utbild-

ningsskede som konstaterats, belyser den roll som elevens

ovana spelar. Påkörningsolyckor där eleven gjort en

häftig inbromsning eller genom motorstopp överraskat

bakomvarande inträffar tidigare i utbildningen än

andra påkörningsolyckor och övriga olyckor.

Kan man säga någonting närmare om elevens ovana som

bilförare? I 10% av påkörningsolyckorna har det varit

fråga om motorstopp beroende på dålig samordning

mellan koppling och gas. Detta har ju inget med ovana

vid omgivande trafik att göra, utan gäller färdighet

att manövrera fordonet. Denna färdighet bör ha övats

in så pass väl under det första utbildningsskedet

"grundläggande körundervisning" att motorstopp inte

uppstår när körundervisningen i trafik börjar.

I övriga fall är det fråga om ovana vid omgivande trafik.

Elevens förmåga allmänt att behandla trafikinformation

och göra förutsägelser hur trafiksituationer förändras

är kanske så pass outvecklad ännu att han oftare än

vanare bilförare tvingas till häftiga inbromsningar.

Bakomvarande trafik kanske stjäl så pass mycket upp-

märksamhet att eleven inte klarar av den framförvarande.

Eller också är det tvärtom, att eleven inte har kapacitet

över för den bakomvarande trafiken. Vari problemen

egentligen består, kan man i detta sammanhang bara

spekulera över.

I påkörningsolyckor av ovanstående slag har eleven

varit "aktiv" genom häftig inbromsning eller genom att
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få motorstopp. Lägger man till de påkänningar som skett

då eleven enligt läraren bromsat "normalt", uppgår

andelen påkörningsolyckor då eleven varit aktiv i denna

mening till ungefär 50%.

Den andra hälften har inträffat då eleven varit "passiv"

och övningsbilen tillfälligt stått stilla inför kors-

ning, i kö och liknande situationer. Hur dessa olyckor

ser ut går inte att närmare ange utifrån denna under-

sökning. Dock kan sägas att det bara tycks vara en

liten del som inträffat därför att eleven inte kommit

igång tillräckligt snabbt.

4.3 Lärarnas förslag till åtgärder

 

Ett stort antal lärare har lämnat ett stort antal för-

slag till tänkbara säkerhetsåtgärder. Andelen som lämnat

skriftliga förslag är större än vad som i regel före-

kommer i postenkätundersökningar. Detta kan tolkas som

ett uttryck för lärarnas uppfattning om behovet av för-

bättringar och intresse för att sådana kommer till stånd.

Hälften av alla förslagen gäller åtgärder som är selek-

tivt inriktade mot att minska risken för påkörning bak-

ifrån eller minska skaderisken vid sådana olyckor. Det

är åtgärder som anordning för att häva elevens bromsning,

gaspedel för läraren, yttre backspeglar för läraren,_

bättre nackstöd, förstärkta stötfångare bak, låsnings-

fria bromsar, förbättrad utmärkning av övningsbilar,

extra bromsljus bak, samt bättre information till andra

bilförare om övningsbilars problem och risken för på-

körning bakifrån. Denna inriktning av åtgärdsförslagen

harmonierar väl med hur olyckorna fördelar sig.
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Bilaga 1
Sid 1 (2)

  

VARIT MED OM NÅGON TRAFIKOLYCKA SEDAN

SEPTEMBER 1977 SOM MEDFÖRT PERSONSKADA

ELLER SADANA FORDONSSKADOR ATT REPARA-

TION VARIT NÖDVÄNDIG?

EJ

Sid 1

1. HUR MÅNGA MÄNADER HAR DU ARBETAT ::§Inte alls, eller mindre än 1 månad. Om Du arbetat som trafik-
. . lärare mindre än 1 månad sedan september 1977 behöver

' '3

som TRAFIKLÃRARE SEDAN SEPTEMBER 197,' Du inte svara på fler frågor. Stoppa formuläret i retur-

kuvertet och skicka det till oss.

:3 Minst 1 månad. ange antal: månader. Fortsätt till
2. u a o o 0 o n n 00

2. HAR DU I DITT JOBB SOM TRAFIKLÄRARE :3 Nej. Om Du inte varit med om någon trafikolycka sedan septem-
ber 1977 behöver Du inte svara på fler frågor. Stoppa
formuläret i returkuvertet och skicka det till oss.

Ja. Fortsätt till fråga 3 och besvara resten av formuläret.

 

HUR SKEDDE OLYCKAN?

IJ
'

SINGELOLYCKA MED ÖVNINGSBILEN SOM

ENDA AGERANDE FORDON D
U

L]
U

övningsbilen körde av vägen

Övningsbilen backade av vägen

övningsbilen körde på föremål på eller omedelbart invid
vägbanan (trafikdelare, lyktstolpe, parkerat fordon el dyl)

föremål på eller omedelbart invid
lyktstolpe, parkerat fordon el dyl)

övningsbilen backade på

vägbanan (trafikdelare,

 

E]
FJ

ÖVNINGSBILEN BLEV PÅKÖRD BAKIERÅN

AV ANNAT FORDON

ÖVNINGSBILEN KÖRDE BAKIFRÅN PA ANNAT FORDON SOM VAR I TRAFIK

[i]
E]

"1D
L1

EJ
L

[L]
[TJ

Läs
]

övningsbilen körde ut för tidigt från väg- eller trottoarkant

Övningsbilen körde ut från väg- eller trottoarkant men fick
motorscopp på grund av felaktig hantering av koppling - gas

för hårtÖvningsbilen bromsade in oväntat eller

övningsbilen gjorde normal inbromsning

övningsbilen körde med konstant hastighet

övningsbilen var tillfälligt stillaStående (i kö, inför kors-
ning el dyl)

Övningsbilen kom inte igång tillräckligt snabbt efter till-
fälligt stillastående

övningsbilen började köra efter tillfälligt stillastående men
fick motorstopp p g a felaktig hantering av koppling - gas

Annat förlopp då övningsbilen påkördes bakifrån, beskriv nedan

 

U 9 2 H 2 R (1
1 H to M 2 m

1
U

L*

det andra fordonets högra sida

det

övningsbilen körde in i

övningsbilen körde in i andra fordonets vänstra sida

 

f] ÖVNINGSBILEN BLEV PÅKÖRD

FRÅN SIDAN

i] Det andra fordonet körde in i övningsbilens högra sida

Det andra fordonet körde in i övningsbilens vänstra sida

 

ÖVNINGSBILEN FRONTALKOLLIDERADE

MED ANNAT FORDON

li]

I E
l

[Å]
L]

i.
D

[L

Det andra fordonet gjorde omkörning

Övningsbilen gjorde omkörning

Det andra fordonet kom över på fel sida (ej omkörning)

övningsbilen kom över på fel sida (ej omkörning)

 

[j öVNINGSBILEN KÖRDE PÅ GÅENDE

 

[j ANNAT OLYCKSFÖRLOPP ELLER ANNAN OLYCKSTYP, BESKRIV:

 

4. OM OLYCKAN INNEBAR KOLLISION MED

ANNAT FORDON, ANGE EORDONSSLAG

 

I]
[i]
U

 

Personbil ::§Cykel

Buss, lastbil C: Annat fordon

Motorcykel, moped
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Bilaga 1
Sid 2

Sid '3
4-

 

-VILKA SKADOR UPPSTOD VID OLYCKAN? [j Personskada som krävde sjukvårds-

personal för diagnos och/eller vård

Lindrigare personskador

Skador på fordon som krävde omgående
verkstadsbesök

Lindrigare fordonsskador 

OM PERSONSKADA FÖREKOM,

VILKA SKADADES?

VEM ELLER

E
J
W
f
l
l
j

[
H
j

Trafikskoleeleven

Trafikläraren

Annan person

 

OM ELEVEN ELLER LÄRAREN SKADADES, ANGE FÖLJANDE

7a. Vilken eller vilka delar av kroppen skadades och Vilken typ av skada blev det?

Ange

öppna sår, skärsår och liknande

slag eller stötar

brott på benscommen

SKADOR PÅ ELEVEN

 

skadad kroppsdel på figurerna genom följande markeringar:

SKADOR PÅ LÄRAREN

\
_
,
_
J
-

-
.
.
W
W

.
-
-
-
'

 

:j Hjärnskakning Hjärnskakning

;J Medvetslöshet LJ Medvetslösnet

.-7 Inre skador : Inre Skador

7b. Vilka detaljer i fordonet orsakade skadorna (vindruta, ratt osv)?

Ange detaljer som orsakat skador på eleven

 

Ange detaljer som orsakat skador på läraren

 

 

  

8. VEM KÖRDE ÖVNINGSBILEN VID OLYCKAN? [] Eleven

:1 Trafikläraren

9. I VILKET UTBILDNINGSSKEDE BEFANN [] Grundläggande körundervisning

SIG ELEVEN E] Inledande körundervisning i trafik
F' . .. . . p.

LJ Avslutande korunderVisning l trarlk

10. HAR DU FÖRSLAG PÅ HUR ANTALET OLYCKOR MED öVNINGSBILAR KAN MINSKAS ELLER

HUR SKADEFÖLJDEN VID OLYCKA KAN MILDRAS? SKRIV I SÅ ?ALL NED FÖRSLAGEN PÅ BREVETS

MED DET I RETURKUVERTET.BAKSIDA OCH SKICKA

 

TACK FÖR DIN HJÄLP!
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Bilaga 2

s id 1 ( 4 )

STATENS VÅG- OCH TRAFIKINSTlTUT
1%?!

Tjänstastalle. handläggare Datum Dnr

Trafikant- och fordonsavdelningen 1979-09-26
K Spolander/KN

TRAFIKLÄRARNAS SÄKERHET

Väg- och trafikinstitutet är ett forskningsorgan inom väg-
transportsektorn.

För ett par år sedan startade vi ett flerårsprojekt om yrkes-
förares arbetsmiljö. Det görs på uppdrag av Transportfackens
yrkes- och arbetsmiljönämnd. Det bekostas av Arbetarskydds-
fonden.

Projektet syftar till att precisera standardkrav på yrkes-
förares arbetsmiljö, dvs krav på fordonens utformning och
egenskaper.

Ett par bitar av projektet gäller trafiklärarnas arbetsmiljö,

bl a deras säkerhet.

För att få idéer till och underlag för förbättring av övnings-
bilarna måste man ha bättre kunskap omvilken typ av olyckor
som bilarna är inblandade 1.

Idag finns ingen sådan statistik.

Vi vill därför be Dig att besvara bifogade frågeformulär.
Det är bara 2 sidor.

Frågorna gäller trafikolyckor som Du kan ha råkat ut för i
Ditt jobb som trafiklärare under de två senaste åren (sedan
september 1977).

Har Du inte varit med om någon trafikolycka med övningsbil
eller har Du inte arbetat som trafiklärare under de två se-
naste åren ber vi Dig att ändå besvara de inledande frågorna
i formuläret och återsända det.

Du är garanterad ett fullständigt anonymitetsskydd. Svaren
kommer att redovisas som siffermaterial i tabeller utan möj-
ligheter att utläsa hur en enskild trafiklärare svarat.

Har Du varit med om flera olyckor så redovisa varje olycka i
var sitt formulär. Vi har bifogat 3 exemplar av frågeformu-
läret. Om Du skulle behöva fler så hör av Dig till någon av
oss.

Vi skulle vilja att Du besvarade och återsände frågeformuläret
ill oss förelüåoktober 1979. Tack för hjälpen!

. _, /7
. \

134:_ (70000 , game/'M
Krister pola der Ann-Sofie Senneberg 5/

 

Postadress Telefon

Statens väg- och trafikinstitut 013-11 5200
Fack
58101 LJNKO'PlNG
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mammans. handläggare

Trafikant- och fordonsavdelningen

K Spolander/KN

Bilaga 2

Sid 2

STATENS VÃG- OCH TRAFIKINSTlTUT

Datum Dnr

1979-10-18

UNDERSÖKNING OM TRAFIKLÄRARES SÄKERHET

För ungefär tre veckor sedan fick Du ett formulär med
frågor om olyckor med övningsbil. Formuläret ingår i
en utredning som syftar till att åstadkomma bättre
och säkrare övningsbilar. För att kunna göra det måste
man veta vilken typ av olyckor som är vanliga med öv-

ningsbil.

Du valdes slumpmässigt ut att ingå i undersöknings-
gruppen. För att undersökningen skall bli statistiskt
tillförlitlig är det mycket viktigt att alla som ingår

i undersökningsgruppen besvarar formuläret.

Enligt våra anteckningar har vi ännu inte fått något
svar från Dig. I ena hörnet på svarskuvertet har vi
skrivit ett nummer som vi använder för att pricka av
inkomna svar. Enligt detta har Du ännu inte skickat
in Ditt svar.

Du är garanterad fullständig konfidentialitet. Så fort
Ditt svar inkommit till oss, sker anrickning på en
lista att Du svarat. Frågeformuläret tas ur svarskuver-
tet. Svarskuvertet slängs, och därefter finns inga möj-
ligheter att köppla ihop Ditt namn med frågeformuläret.

De personer som ingår i undersökningsgruppen blir allt-

så fullständigt anonyma i resultatbearbetningen.

Som Du förstått är vi mycket angelägna att Du besvarar

enkäten, och detta även om Du inte varit med om någon
olycka i övningsbil.

Har Du varit med om flera olyckor så redovisa varje
olycka på var sitt formulär. Vi har bifogat 3 exemplar

av formuläret.

Har Du redan besvarat formuläret de senaste dagarna och
skickat det till oss, ber vi Dig bortse från denna på-
minnelse. Vi har då inte hunnit pricka av Ditt svar och
b r om ursäkt att vi besvärat Dig i onödan.

   
tacksamma om vi får Ditt svar snarast.

Ann-Sofie Senneberg

annat fal är v

J64
Krister Spol der

 

Pomas

Statens väg- och trañkinstitut
Fack

581 01 LINKOPWG
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Bilaga 2

Sid 3

.WSTATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT

mamman.. hmdläggm Datum Dnr

Trafikant- och fordonsavdelningen 1979-11-06

UNDERSÖKNINGEN OM OLYCKOR MED ÖVNINGSBILAR

Som Du märker är vi hemskt angelägna om att alla som
fått frågeformuläret Också besvarar det. Det har att
göra med undersökningens statistiska tillförlitlighet.

Ju flersom besvarar formuläret, desto tillförlitligare
blir undersökningen, och ju tillförlitligare den är,
desto större hänsyn måste man ta till resultaten i de
olika sammanhang där man söker förbättra trafiklärarnas

arbetsmiljö.

Enligt våra anteckningar har vi ännu inte fått något
svar från Dig.

Vare sig Du varit med om olycka med övningsbil eller
inte, är det lika viktigt från vår synpunkt att Du
besvarar formuläret.

Vi har därför skickat över en ny uppsättning fråge-
formulär. Om Du varit med om flera olyckor, redovisa
varje olycka på var sitt formulär.

Har Du redan besvarat formuläret de senaste dagarna
och skickat det till oss, ber vi Dig bortse från denna

6

p innelse.

M d bästa hä snin ar <7

WW ?AM (w 5%/ W
Krist r hola' er Ann-Sofie Senneberg  

 

Postadress Telefon

Statens väg- och trafikinstitut 013-11 52 00
Fack

581 01 LINKÖPING
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Bilaga 2
Sid 4

WSTATENS VÄG- OCH TRAFlKINSTITUT

Tjänstemän, handläggare Damm Dnr

Trafikant- och fordonsavdelningen 1979-11-15

FRÅGORNA OM TRAFIKLÄRARNAS SÄKERHET

Sedan undersökningen startade i slutet av september, har
vi fått svar från 1 230 av de 1 390 trafiklärare som
frågeformuläret skickades ut till.

Det är alltså 160 som ännu inte besvarat frågorna.

Vi är väldigt angelägna om att få svar från alla. Under-
sökningens statistiska kvalitet är beroende av det. Och
särskilt i detta fall behövs en hög statistisk kvalitet.

Enligt våra anteckningar har vi ännu inte fått svar från
Dig. Du är garanterad fullständig sekretess. Även om Du
inte varit med om någon olycka med övningsbil, är det
meningen att Du skall besvara ett par av frågorna i
formuläret och återsända till oss.

Kanske Du inte varit lärare under den tidsperiod som
frågorna gäller, eller bara arbetat en kortare tid. Då
behöver Du bara besvara den första frågan och sen skicka
formuläret till oss.

Vi har därför skickat över en ny uppsättning frågefor-
mulär med svarskuvert till Dig.

Om Du föredrar att ringa och besvara frågorna muntligen
kan Du nå oss dagligen mellan klockan 9 och 15.

Vi ber Dig att överse med vår enträgenhet. Har Du redan
besvarat formuläretde senaste dagarna och skickat det
till oss, ber vi Dig bortse från detta brev.

M äsåadhä ninZa/rLLA/ W

Krister Spola der Ann-Sofie Senneberg

Tel. 013/11 52 00

 

posta , Telefon

Statens väg- och trafikinstitut 013-11 52 00
k8C

581 01 LlNKOPlNG
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Bilaga 3
Sid 1 (2)

;abell 1 Urvalets och bortfallets fördelning på kön
och ålder.

  

 

  

Ålder EäåáååFT
BORTFALL

(79-12-31) Män Kvinnor Män Kvinnor

_24 52 10 2 1

25-29 146 27 5 2

30-34 185 29 8 1

35-39 187 19 8 2

40-49 313 22 20

50"59 190 14 11 1

60- 63 2 1

?
6 1

Totalt 1142 124 55 7

      

 

Skillnad mellan erhållet urval och bortfall i ålders-

fördelning.

2
X = 1,21; df==5 (män och kvinnor samt kategorierna
"50-59", "60-" och "?" sammanförda); p > .90

Skillnad mellan erhållet urval och bortfall i könsför-

delning.

X2=O,15; df=1; p 2 .70

Skillnad mellan män och kvinnor i det erhållna urvalet

i fråga om åldersfördelning.

X2==211447 df==6 (kategorierna "60-" och "2" samman_

förda); p < .01
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Bilaga 3
Sid 2

  

Tabell 2 Tid i månader som lärarna i urvalet varit

yrkesverksamma sedan sept 1977 (inklusive
semester)

MÅNADER

1 -11 12-19 20- ? TOTALT

MÄN 86 111 930 15 1142

KVINNOR 24 20 78 2 124

  

 
 

Skillnad mellan män och kvinnor i yrkesverksam tid
sedan sept 1977.

9
x ==27,33; df==2 (kategori "?" borttagen); p < .001
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Bilaga 4

Sid.1 (2)

SVÃRARE PERSONSKADOR (19 st)

 

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

1

10

11

12

Läraren skadades i bröst, handled och knä (av bilbälte och

instrumentbräda) i frontalkollision med annat fordon som

kom över på fel sida. Sjukvårdspersonal erfordrades för
diagnos.

Elev i baksätet skadades i frontalkollision då övningsbi-
len kom över på fel sida. Fick öppet sår i huvudet av fäs-
tet för bilbältet i dörrstolpen. En dags vård av sjukvårds-
personal erfordrades.

En person (i den andra bilen eller passagerare i övnings-
bilen?) skadades då övningsbilen blev påkörd från sidan av
personbil.

Läraren skadades i höften genom att slå emot fästet för bil-

bältet. Övningsbilen sladdade över på fel sida av motorväg.
Mötande bil körde in i höger sida.

Person i mötande personbil skadades. Personbilen körde av
vägen - smal väg - vid möte med övningsbilen (lastbil).

Övningsbilen blev påkörd bakifrån. Läraren och eleven skada-
des. Läraren fick hjärnskakning med medvetslöshet då han

slog i nacken. Kvarstående men med 50% invaliditet. Lärarens
stol lossnade. Eleven fick lindrigare hjärnskakning samt slog
i bröstet.

Övningsbilen blev påkörd bakifrån. Lärare och elev skadades.
Läraren fick hjärnskakning med medvetslöshet, och slog i

högra armen och högra delen av bröstet. Vidare fick läraren

en krossad ryggkota och kotförskjutning. Bakre sidoruta och
dess framkant förorsakade en del av skadorna. Eleven slog i

knäet.

Övningsbilen påkördes bakifrån. Läraren och eleven skadades.
Läraren: höger axel och armbåge slog i dörren, vänster knä

slog i underdelen av instrumentbrädan, och bröstet fick stöt
av bilbältet. Läraren fick vidare nackspärr. Eleven slog hu-

vudet i taket då bilen slog runt, skärsår på vänster hand
och nackspärr av tillslaget vid påkörningen samt bröstska-
dor av bilbältet.

Övningsbilen stod tillfälligt stilla och blev påkörd baki-
från. Person i baksätet fick skador i hals och rygg (nack-
stöd saknades i baksätet).

Läraren skadades i ryggen - "av felaktig stol" - då övnings-
bilen tillfälligt stillastående blev påkörd bakifrån.

Läraren fick nackskador då övningsbilen tillfälligt stilla-
stående blev påkörd bakifrån.

Övningsbilen stod stilla vid trafiksignal och blev påkörd
bakifrån. Läraren samt två elever i baksätet skadades. Lä-

raren kastades bakåt och fick lindrig hjärnskakning. Ele-
verna i baksätet kastades bakåt. Den ena fick lindrig hjärn-
skakning. Den andra blev medvetslös. En fick skador i kors-
ryggen.
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Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

13

14

15

16

17

18

19

Bilaga 4
Siri 2

En person.Skadades(passagerare i övningsbilen eller i den
andra bilen?) då övningsbilen tillfälligt stillastående
blev påkörd bakifrån av annan personbil.

Läraren fick nackskada då övningsbilen tillfälligt stilla-
stående blev påkörd bakifrån.

Läraren och en motorcyklist, som bakifrån körde på övnings-
bilen då den stod vid vägkanten, skadades. Läraren fick
spräckt svanskota och glaSSplitter i rygg och nacke. Motor-

cyklistens skador redovisades inte i enkätsvaret.

Läraren slog mot nackstödet och skadades då övningsbilen,

"normalt inbromsad", påkördes bakifrån.

Lärare, elev samt ytterligare en elev i baksätet skadades
då övningsbilen körde av vägen. Läraren slog i axel och ma-
ge. Elev/förare fick hjärnskakning med medvetslöshet, sår
i huvudet samt brutet lårben. Elev/passagerare blev skadad

i vänster arm med "omfattande operativa ingrepp" som följd.

Eleven fick hjärnskakning med medvetslöshet, sår i huvudet
samt i ena armen då övningsbilen körde av vägen.

Eleven fick hjärnskakning med medvetslöshet då övningsbilen
körde av Vägen.
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Bilaga 5

Sid.1 (3)

LINDRIGARE PERSONSKADOR (46 st)

 

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

1

Nr 7

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

Elev på övningsmotorcykel slog i knän och ena armbågen vid
omkullkörning.

Läraren fick hjärnskakning då han slog emot dörr och sido-
stolpe i samband med att övningsbilen körde av vägen. Ele-
ven fick skärsår i huvudet av sidoruta.

Elev slog huvudet i sidorutan då annat fordon körde in i
övningsbilens Vänstra sida.

Cyklist körde in i övningsbilens vänstra sida och skadades.

Mopedist körde in i övningsbilens vänstra sida och skadades.

rygg, nacke och ena överarmen när dörren

övningsbilen blev påkörd på höger sida.
Läraren slog i
trycktes in då

Cyklist körde in i övningsbilens högra sida och skadades.

Läraren slog i höger höft, höger armbåge och axel då fordon
körde på och tryckte in övningsbilens högra sida.

Läraren slog i höger axel och armbåge då bil körde in i
övningsbilens högra sida.

Läraren fick skador på axel och höft av bilbältet då öv-
ningsbilen körde på annat fordon bakifrån.

Övningsbilen kördepå gående som fick lättare skador.

Övningsbilen körde på mopedist från sidan som fick lättare
skador.

Övningsbilen strök tätt förbi cyklist som körde omkull och
fick lättare skrapsår.

Läraren slog i nacken då övningsbilen påkördes bakifrån då
den fick motorstopp i samband med start efter tillfälligt
stillastående.

Läraren slog i nacken med huvudvärk som följd då övnings-

bilen påkördes bakifrån då den fick motorstopp i samband
med start efter tillfälligt stillastående.

Läraren slog huvudet i nackstödet då övningsbilen påkördes
bakifrån efter att ha bromsats in oväntat.

Läraren slog bröstet mot bilbältet med inre skador som följd

då övningsbilen frontalkolliderade med personbil som kom
över på fel sida.

Läraren fick lindrigare skador då övningsbilen påkördes
bakifrån.

Läraren slog nacken i nackstöd, "justerat för långt bak",
i samband med att övningsbilen påkördes bakifrån.

Läraren slog nacken mot nackstödet då övningsbilen påkördes
bakifrån i samband med stannande vid stoppmärke.

Lärare och elev slog i rygg och nacke då övningsbilen påkör-
des bakifrån i samband med vänstersväng på landsväg.

Läraren slog i nacken, med nackont som följd, då övnings-
bilen påkördes bakifrån.
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Bilaga 5

Siri 2

Övningsbilen påkördes bakifrån då den stannade för att lämna
företräde åt gående på övergångsställe. Läraren slog i nacken
och eleven stukade armen.

Läraren slog i huvudet då övningsbilen påkördes bakifrån.

Eleven slog i nacken då övningsbilen påkördes bakifrån.

Övningsbilen påkördes bakifrån. Läraren slog i nacken med
huvudvärk och nackstelhet som följd. Eleven slog i armbågar
och knän.

Övningsbilen bromsade in oväntat och påkördes bakifrån av
buss. Läraren fick lättare hjärnskakning med nackstyvhet
och värk som följd. Vid påkörningen bakifrån gled läraren
upp något ur stolen och huvudet kastades bakåt över nack-
stödet.

Läraren och eleven skadades då övningsbilen påkördes baki-
från efter att ha bromsats in oväntat. De fick skador i

huvud, hals och rygg och eleven dessutom i handleden.

Övningsbilen bromsades in snabbt för att inte köra på fram-
förvarande och påkördes därvid bakifrån. Lärarens huvud kas-
tades bakåt och slog i nackstödet med nackont och stelhet

som följd.

Övningsbilen bromsades in oväntat och påkördes bakifrån.
Läraren slog i nacke. Eleven slog i bröstet i bilbältet.

Läraren och eleven slog i nacken då övningsbilen påkördes

bakifrån efter attluabromsats oväntat.

Läraren slog i rygg och nacke då övningsbilen påkördes baki-
från, tillfälligt stillastående. Ytterligare en person ska-
dades (passagerare i övningsbilen eller i påkörande person-
bil?).

sträckte nacken efter att ha slagit i nackstödet i
med att övningsbilen påkördes bakifrån då den till-
var stillastående.

Läraren

samband

fälligt

Läraren slog i nacken då övningsbilen, tillfälligt stilla-
stående, påkördes bakifrån. Läraren "satt antagligen snett
mot nackstödet".

Läraren fick en "kraftig knyck på halskotpelaren" då övnings-
bilen, tillfälligt stillastående, påkördes bakifrån.

Läraren fick hjärnskakning då han slog i bakrutan efter det
att övningsbilen, tillfälligt stillastående, blivit påkörd
bakifrån.

Elev i baksätet slog huvudet mot gångjärn till baklucka i
samband med att övningsbilen, tillfälligt stillastående,
påkördes bakifrån.

Lärare och elev slog i nacken med nackont som följd i sam-
band med att övningsbilen, stående vid rött sken, blev på-
körd bakifrån.

Läraren slog i nacken då övningsbilen tillfälligt stilla-
stående blev påkörd bakifrån.
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Siri 3

Läraren och eleven slog i nacken då övningsbilen, tillfäl-
ligt stillastående, blev påkörd bakifrån.

Läraren slog nacken mot nackskyddet då övningsbilen, till-
fälligt stillastående, blev påkörd bakifrån. Enligt läraren
var nackskyddet dåligt utformat genom att det satt för
långt bak.

Lärare och elev slog i nacken då övningsbilen, tillfälligt
stillastående, blev påkörd bakifrån. Lärarens kommentar:
"Genom att nackstöden är placerade för långt bak gör de
inte avsedd verkan. Både eleven och läraren fick s k pisk-
snärtsverkan med nackvärk och stelhet som följd".

Läraren skadade nacken då övningsbilen, tillfälligt stilla-
stående, påkördes bakifrån.

Lärare och elev slog i nacken då övningsbilen, tillfälligt
stillastående, påkördes bakifrån.

Läraren fick lätt hjärnskakning i samband med att övnings-
bilen tillfälligt stillastående, påkördes bakifrån.

Läraren och eleven skadades då övningsbilen, tillfälligt
stillastående, blev påkörd bakifrån. Läraren fick sträck-
ning i halspartiet (nackstödet skyddade dåligt genom att
läraren vred på huvudet för att titta åt sidan). Eleven
slog sönder glasögon mot ratten och fick skärsår på näsan,
och blåmärken av bilbältet.
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Tabell 1 Fördelning över skadeföljd för olyckor där öv-
ningsbilen blivit påkörd bakifrån samt för
övriga olyckor (absoluta tal).

FORDONSSKADOR PERSONSKADOR

SMÄRRE STÖRRE LINDR. SVÅR. TOTALT

ÖVNINGSBILEN

PÅKÖRD BAKIFRÅN 212 150 32 11 404

öVRIGA 174 119 14 8 316

  

   

Skillnad mellan påkörningsolyckor och övriga olyckor

i hur de fördelar sig på skadeföljd.

X2=3,64; df=3; p > .30.

 

 

Tabell 2 Fördelning över utbildningsskede då olyckorna
inträffat, för olyckor där övningsbilen blivit
påkörd bakifrån, samt för övriga olyckor
(procent).

UTBILDNINGSSKEDE TOTALT

GRUNDL. INLED; AVSLUT. ? % N

ÖVNINGSBILEN

PÅKÖRD BAKIFRÅN 4 33 61 2 100 404

ÖVRIGA 13 23 61 3 100 316

  

 

  

Skillnad mellan påkörningsolyckor och övriga

hur de fördelar sig över utbildningsskeden.

X2=24,90; df=2
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Bilaga 6'
Sid 2

Tabell 3 Singelolyckornas fördelning på skadeföljd
och typ (absoluta tal).

 

FORDONSSKADOR PERSONSKADOR

SMÄRRE STÖRRE LINDR SVÅRARE TOT

 

KÖRDE AV VÄGEN 11 14 1 3 29

BACKADE AV VÄGEN

 

 

KÖRDE PÅ FÖREMÅL 23 11 34

BACKADE PÅ FÖREMÃL 14 1 15

EJ SPEC 2 l 3

TOT 48 28 2 3 81

  

 

 

Skillnader i skadeföljd för olika typer av singelolyckor

x2 = 13,77; df = 2 (kategorierna lindrigare och svårare

personskador samt större fordonsskador sammanförda;

kategorin "ej Specificerad" borttagen); p<.Ol.
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Sid 3

 

 

 

Tabell 4 Kollisionsolyckor fördelade efter skadeföljd
och inblandade fordon (absoluta tal).

FORDONSSKADOR PERSONSKADOR

SMÄRRE STÖRRE LINDR SVÅRARE TOT

PERSONBIL 246 169 25 14 454

LASTBIL, BUSS á 38 45 7 1 91

MC, MOPED, CYKEL i 8 1 5 1 15

ANNAT FORDON % 3 3 l 7

GÅENDE ä 1 l

EJ SVAR 43 22 6 71 

 

 

Skillnad mellan skadefördelningen i kollisioner med

personbil respektive lastbil/buss.

X2 = 5,14; df = 2
personskador sammanslagna); .05.p>
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Tabell 5 Olyckorna fördelade efter utbildningsskede
och skadeföljd (absoluta tal).

 

FORDONSSKADOR PERSONSKADOR

 

UTBILDNINGSSKEDE SMÄRRE STÖRRE LINDR SVÅRARE TOTALT

GRUNDLÄGGANDE KÖR- 34 17 4 2 57

UNDERVISNING

INLEDANDE KÖRUNDER- 116 78 9 3 206

VISNING I TRAFIK

AVSLUTANDE KÖR- ' 222 171 33 14 440

UNDERVISNING I

TRAFIK

UTBILDNINGSSKEDE 14 3 17

EJ SPECIFICERAT

  

TOTALT 386 269 46 19 720

    

Samband mellan utbildningsskede och skadeföljd.

X2 = 6,22; df = 4 (kategorierna lindrigare och svårare

personskador sammanförda; kategorin "utbildningsskede

ej specificerat" borttagen); p > .10.
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Tabell 6 Antal kvinnliga och manliga lärare med och
utan olyckor då elev varit förare.

 

O

ANTAL OLYCKOR

TOTALT

 

 

MÄN 690

KVINNOR 72

1 136

122

 

TOTALT 762

 

1 258

  

 

Skillnad mellan män och kvinnor

2 = 0,92;

> .80."
Ö
X
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Tabell 7 Antal lärare inom olika åldersgrupper med
och utan olyckor då elev varit förare.

    

ÅLDER ANTAL OLYCKOR

(79-12t3D 0 1 2 3 4 TOTALT

- 24 37 17 3 4 1 62

25 - 29 78 52 28 14 1 173

30 - 34 114 64 22 12 1 213

35 - 39 119 57 23 5 1 205

40 - 49 212 89 21 9 1 332

50 - 59 146 41 10 3 1 201

60 - 51 12 1 1 65

9 5 1 1 7

TOTALT 762 333 108 49 6 1 258

 

  

 

Skillnad mellan olika åldersgrupper i olycksfrekvens.

x2 = 56,34; df = 15 (åldersgrupperna "24-" och "25-29"

sammanslagna; kategorin "?" borttagen; kategorierna

"3" och "4" sammanslagna); p < .001.
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Tabell 8 Antal förslag till förbättringsåtgärder inom
olika åtgärdsområden från lärare som under
den aktuella tvåårsperioden råkat ut för tra-
fikolycka och lärare som inte varit med om
någon olycka.

  

 

 

LÄRARE MED LÄRARE UTAN

OLYCKOR OLYCKOR

l. Ökade möjligheter för
läraren att ingripa i
manövreringen av bilen 81 15

2. Förbättrat passivt
skydd 42 10

3. Förbättrad manövrerbar-
het hos övningsbilen 5 2

4. Förbättrad arbetsmiljö 35 6

5. Förbättrad upptäckbar-
het hos övningsbilen 23 2

6. Åtgärder för andra tra-
fikanter _ 34 A _ 8

7. Förbättrade villkor för
utbildningen 22 ll

8. Begränsningen av privat
övningskörning 10 6

Totalt 252 60

   

Skillnad mellan lärare med olyckor och lärare utan

olyckor i fråga om förslagens fördelning över olika

åtgärdstyper.

2 = 9,81; df = 5 (kategorierna l, 3 och 5 sammanförda);X

p > .05
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