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Varför använder man inte fotgängarreflexer vid promenader i mörker?

En intervjustudie.
av Hans-Erik Pettersson och Maria Olausson

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

100 personer, vilka påträffats promenerande i mörkret utan reflexer,

utfrågades senare i en telefonintervju i syfte att finna argument att

framföra i en planerad informationskampanj för ökad reflexanvändning.

Intervjun koncentrerades kring följande huvudfrågor.

(1) Hur mycket vistas man ute i trafiken under den mörka delen av

dygnet?

(2) Frågor rörande innehavet av reflexer.

(3) Frågor rörande användningen av reflexer.

(4) Vilken nytta har man av reflexer och hur påverkas olycksrisken?

I (5) Vad skulle man kunna göra för att öka användningen av reflexer?

Bland de mer iögonenfallande resultaten kan nämnas att ca en fjärdedel

inte ägde någon reflex, att man tycks uppskatta effekten på upptäckts-

avståndet framför allt på belysta gator som ganska måttligt och att

många tycks uppleva utseendet på reflexerna som ett problem.
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II

Why do not pedestrians use retroreflexes when walking in the dark? An
interview study.
by Hans-Erik Pettersson and Maria Olausson
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

lOO persons among those walking in the dark without reflexes, were later

interrogated in a telephone interview in order to find arguments to

present in a planned information campaign for increased use of

pedestrian retroreflexes. The interview was concentrated on the follow-

ing main questions.

l) Time of exposure to traffic as a pedestrian during the dark part of

the day.

2) Questions concerning the possession of reflexes.

3) Questions concerning the wearing of reflexes.

4) The benefit of reflexes and the effect on accident risk.

5) Suggestions to increase the use of reflexes.

Among the more conspicuous results can be mentioned that about 1/4 of

the persons did not have any reflex, that the effect on the detection

distance, especially on illuminated roads, is estimated as rather

moderate, and that many people seem to percieve the appearance and

design of reflexes as a problem.
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BAKGRUND

Ungefär 45% av alla fotgängarolyckor som inträffade i Sverige 1981

H(SOS 1982) utgjordes av mörkerolyckor. Att mörkerolyckorna utgör en

så stor andel av fotgängarolyckorna är anmärkningsvärt med tanke på

att rimligen endast en mindre del av fotgängarnas trafikarbete utförs i

mörker. I den ovan nämnda promemorian beräknades risken för en

fotgängare att råka ut för en olycka under mörker vara ca tre gånger

större än under dagsljus på det statliga vägnätet.

Mycket talar för att ett av de effektivaste medlen att förbättra trafik-

säkerheten på våra vägar är att förmå människor att i ökad utsträck-

ning använda fotgängarreflexer. Reflexer ökar upptäcktsavstånd för

fotgängare i mörker med 3-5 gånger (Rumar 1976). Försäkringsbransch-

ens trafiksäkerhetskommittéer i de nordiska länderna planerar att inom

ramen för det Nordiska trafiksäkerhetsåret genomföra en kampanj för

att öka användningen av fotgängarreflexer. Den svenska trafiksäker-

hetskommittéen (TRK) har av denna anledning gett VTI i uppdrag att

genomföra en intervjuundersökning i syfte att få en belysning av olika

skäl varför människor ej använder sig av reflexer.

METOD

Intervjupersoner

 

För att försäkra sig om att verkligen få tag på människor som i

samband med promenader i mörker inte använde fotgängarreflex -

åtminstone inte alltid - utvaldes lämpliga intervjuobjektpå följande

sätt. Kvällstid mellan 16.00 och 20.00 under december, januari och

februari stannades fogängare som påträffades utan reflex av personal

från VTI. De ombads att deltaga i en intervju rörande trafiksäkerhets-

problem för gående. Om man accepterade bad intervjuaren om att få

ett telefonnummer och en lämplig tid då hon kunde ringa upp för att

genomföra intervjun. Bortfallet visade sig med denna metod bli mycket

litet och bestod huvudsakligen av enstaka människor som inte hade tid

att stanna därför att de skulle passa någon buss.
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Helst hade man önskat att en förhållandevis stor andel av stickprovet

skulle insamlas på vägar som saknade gatubelysning. Detta visade sig

emellertid ej möjligt beroende på att det fanns alltför få fotgängare på

dessa vägar. Merparten, ca 75%, av de intervjuade har därför påträffats

på belysta gator i förorter till Linköping. En mindre del, ca 25%, befann

sig på enicke belyst väg när de ombads att deltai intervjun. Att det

trots allt var möjligt att få tag på intervjupersoner på denna icke

belysta väg berodde på att det på den fanns en livligt frekventerad

busshållplats. Totalt intervjuades lOO individer.

Datainsamling

 

I samband med att en person stannades och ombads delta i intervjun

noterades de belysningsförhållanden som rådde på denna plats liksom

om gatan var försedd med trottoar eller ej.

Själva intervjun följde ett frågeschema som återges i bilaga 1. Den

intervjuade fick endast höra de frågor som finns i frågeschemat. De

svarsalternativ som anges i anslutning till frågorna var endast till för

att underlätta kodningen av svaren för intervjuaren. I intervjun försökte

man få följande frågeområden belysta.

1. Hur mycket de intervjuade vistades ute i trafiken under den mörka

delen av dygnet.

2. Frågor rörande de intervjuades innehav av reflexer. Hur man skaffat

dem, varför man inte skaffat reflex och hur man tror att man skulle

kunna få tag på en reflex.

3. Frågor rörande användningen av reflexer. Hur ofta använder man

dem, har man med sig reflex utan att använda den och i så fall

varför och varför använde man inte reflex vid det tillfälle man

ombads att delta i intervjun. Till denna grupp av frågor hör även

sådana som hur man har reflexen placerad och var man förvarar den

då den ej används.
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4. Vilken nytta anser man sig ha av reflexer och hur anser man att

användningen av reflexer påverkar riskerna för att råka ut för

olyckor?

5. Vad anser man skulle kunna göras för att öka användningen av

reflexer?

RESULTAT

Karakteristik av stickprovet

I figur 1 redovisas stickprovets sammansättning vad avser kön, ålder,

typ av bostadsort och körkortsinnehav.
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Antal individer

Figur 1.Beskrivning av det stickprov som deltog i intervjun

I tabell 1 redovisas hur ofta man ansåg sig göra promenader i mörker

som var längre än 10 minuter och hur stor del av dessa som gjordes på

beiysta gator.

I tabell 2 redovisas motsvarande data för promenader som är kortare än

10 minuter.
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Tabell 1 och 2. De intervjuades promenadvanor under dygnets mörka

 

Hur stor del av

dessa gör Du på

vägar utan

gatubelysning?

Hur stor del av

dessa gör Du på

vägar utan

gatubelysning?

del. De angivna värdena står för antal individer.

Ingen

Enstaka

Hälften

Mer än

hälften

Ingen

Enstaka

Hälften

Mer än

hälften
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Hur ofta gör Du promenader som är längre än
10 min i mörker?

          

Dag- Någon Mera Aldrig
ligen gång i sällan

veckan Z

26 22 . 11 5 64

10 13 4 27

3 3 6

2 1 3

39 40 16 5

Hur ofta gör Du promenader som är kortare än

10 mini mörker?

          

Dag- Någon Mera Aldrig
ligen gång i sällan

veckan 2

44 14 13 5 76

8 4 2 14

3 3

6 1 7

61 19 15 5



Karakteristik av den situation i vilken de intervjuade ombads att delta i

intervjun

I figur 2 ges en redovisning av de beiysningsförhåiianden som rådde på

den plats där de intervjuade ombads att delta i intervjun.

  

 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

Ja

Trottoar

Nej

Ja
Gatubelysning

Nej

Avstånd mellan 32
belysningsstolpar
i m

25

Lysrör

TYPav
belysning Kvick-

silver

På båda
sidor

Belysningens Över-
placering hängande

' På trafikan-
tens sida

Pâ motsatt
sida

 

10 20 30 40 50 60 70

Antal individer

Figur 2. Beskrivning av den plats där de intervjuade ombads delta i
intervjun
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I figur 3 redovisas de ärenden de intervjuade uppgav sig ha vid det

tillfälle de ombads delta i intervjun och i figur 4 anges den uppskattade

längden på denna promenad.

 

Affärsärende

 

 

Promenad

 

  

hem

 

På väg till arbetet

 

 

till bussen

  

 

10 20 30 40 50 60 70

Antal individer

Figur 3. Vilket ärende hade trafikanten vid det tillfälle han ombads att
delta i intervjun?
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2000-3000

 

 

3000-4000

4000-5000  
5000-6000

>6000 ]J

 

10 20 30 40 50 60

Antal individer

Fi ur 4. Hur lång uppskattade man sin promenadväg att vara vid det
tillfälle man ombads att delta i intervjun?
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Frågor rörande den intervjuades innehav av reflexer

Av de intervjuade var det 26 st som ej ägde någon reflex. Hur de övriga

74 individerna fått tag på sina reflexer framgår av figur 5.

Arbete I
eller skol

Apotek

   

 

Fått i
present

 

 

Varuhus

 

 

Vet ej

Försäk-
ringsbolag

Bensinmack

Kiosk

  

1 A
I r

10 20 30 40

Antal individer

Figur 5. Hur kom de som äger reflexer över dem?

På frågor om varför man ej skaffat sig någon reflex kunde 21 av de 26 ej

uppge någon orsak. Två medgav att det berodde på slarv medan två

angav att de endast sällan är ute i mörker. En individ uppgav att han

tyckte att det var fult med reflexer.

Av de 26 som inte ägde någonreflex var det sex stycken som inte visste

var de skulle kunna skaffa sig en reflex. Tolv skulle vända sig till något

varuhus, tre till någon bensinmack, två till vardera Trafiksäkerhetsver-

ket eller någon livsmedelsbutik och en person slutligen trodde sig kunna

få tag på reflexer i en kiosk.

Av de tillfrågade uppgav sig 34 stycken äga något klädesplagg som var

försett med reflexer. Den dominerande typen av plagg var kappa eller

jacka, 25 stycken. Fem stycken hade skor som var försedda med reflexer

och fyra stycken slutligen hade träningskläder med fastsydda reflexer.
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Frågor rörande användningen av reflexer

Hur ofta man använder reflexer i samband med promenader i mörker

framgår av figur 6.

 

Alltid eller
nästan alltid

  

Tre gånger
av fyra

Hälften av
gångerna

En gång av fyra

 

 

  

  

Sällan eller

aldrig

 

 

 

Vet ej

 

Äger ej reflex

 

 

 

10 20 30 40

Antal individer

Figur 6. Hur ofta använder man reflex när man är ute och går i mörker?

47 av de tillfrågade medgav att det inträffar att de inte använder

reflexen i samband med promenader i mörker trots att de har en med sig.

De orsaker man uppgav till detta framgår av figur 7.

 

Slarv, glömska

 

 

Det finns
gatuljus

 

 

För kort
promenadväg

Reflexen
i vägen

Vet ej

Dålig plane-
ring

 

10 20 30 40

Antal individer

Figur 7. Orsak till varför man ej använder reflex +Lrots att man har den
med sig.
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Den orsak man uppgav till att man inte använt någon reflex vid det

tillfälle man hade ombetts att delta i intervjun framgår av figur 8.

 

Äger ingen reflex

  

Hade den i en
annan jacka

 

 

Det fanns
gatubelysning

Glömt hemma

 
   

Glömt att ta
fram

 

 

Promenadvägen så
kort

Vet ej

Använder den
aldrig

Lite trafik

 

A

 

U

10 20 30 40

Antal individer

Figur 8. Varför använde man inte någon reflex vid det tillfälle man
ombads att delta i intervjun?

I figur 9 och 10 redovisas hur man uppger att reflexen är placerad då den

används respektive var man förvarar den då den ej används.

 

Hängande i ett snöre
ur höger ficka

 

 

Hängande i_ett snöre
ur vänster ficka

Fastklämd utanpå
fickan

På olika ställen

 

 

Hänger på väskan

Fastsydd

Använder ej reflexen

Inget svar

 

 

1b 2b 3b 4b
Antal individer

Figur 9. Hur har man .reflexen placerad när man använder den?
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Nerstoppad i

fickan

Hemma r"J

Fastsydd

  

Nerstoppad i
väska

Inget svar ::]

 

10 20 30 40 50 60

Antal individer

Figur lO. Hur förvaras reflexen när den ej används?

Vilken nytta anser man sig ha av reflexer?

Frågan om vilken nytta man kan antas ha av reflexer kan anses något

överflödig. Avsikten var emellertid att undersöka om de intervjuade i

första hand såg nyttan i att upptäcktsavståndet blir längre - dvs den

nytta som framför allt betonats i tidigare kampanjer för ökad reflex-

användning -eller om man såg nyttan i en mer generellt ökad upptäckbar-

het. Som väntat kunde merparten, 53 st, inte ange någon annannytta än

att man syns bättre, 26 st angav att upptäckbarheten blir större, 14 st

angav att upptäcktsavståndet blir längre, 8 stycken gav inget svar alls

eller enbart att reflexen var ett bra skydd. En individ ansåg att nyttan

med reflexer var liten.

På frågan om i vilken situation man ansåg sig vara mest utsatt för risken

att råka ut för en olycka i trafiken svarade de flesta - 72 st - med den

trafikantkategori de ansåg vara mest utsatt. Dessa individer ombads då

att specificera svaret så att det även avsåg den trafiksituation i vilken

de, då de uppträdde i den angivna trafikantrollen, utsatte sig för den

största olycksrisken. Hur svaren på denna fråga fördelade sig framgår av

tabell 3.
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Tabell 3. I vilken situation anser man sig mest utsatt för risken att råka
ut för en trafikolycka?

Den trafikantkategori man anser utsatt för den
största risken

                

Bil Mc Cykel Fot- Ingen
gängare uppgift Z

Korsning med
trafiksignal 2 4 6

Korsning utan
trafiksignal l 7 l 2

Vänstersväng , l - l 2

Övergångsställe 3 3 6

Omkörning 2 l 3

Dåligt väglag 3 l 2 2 8

Landsväg l l

Mörker 6 3 14 7 30

Ingen uppgift 7 2 17 15 1 42

2 19 2 25 36 18

Det ställdes även en direkt fråga om hur mycket större man trodde

risken var för att råka ut för en olycka i mörker jämfört med i dagsljus.

Här hade man hypotesen att svaren på denna fråga kunde skilja sig

mellan dem som ägde respektive inte ägde någon reflex. Som framgår av

tabell 4 fick denna hypotes inget stöd.
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Tabell 4. Hur stor upplevs risken för att råka ut för en olycka i mörker
relativt dagsljus av dem som äger respektive inte äger reflex?

Äger reflex

    

Ja Nej

Risken mycket större (45%) 12(46°/o)

upplevs dubbelt så stor 28(38%) ll(42°/o)

som något större lO(l4%) 2(8°/o)

lika stor 30%) 1(40/0)

  

Hur mycket ökar det avstånd på vilket en fotgängare kan upptäckas i

mörker om han använder reflex jämfört med om han inte använder

reflex? Att ge ett korrekt svar på denna fråga är svårt eftersom detta

avstånd i hög grad varierar med de yttre förhållandena. Grovt kan man

dock säga att upptäcktsavståndet på icke belysta vägar ökar med lite

drygt 100 m (se t ex Night traffic, Rapport nr 5 1982). De intervjuades

uppfattning i denna fråga framgår av figur ll.

7/////

  

(50 m

    

7//////
t.

 

50-100 m

    

100-150 m

\
_
_
l

 

  

>150 m

x\
__

_l

 

 

  
10 20 30 40 50 60 70

9.

Antal individer

Figur ll. Hur mycket ökar det avstånd på vilket en bilist kan upptäcka

en fotgängare om han bär reflex på gator med (öppna staplar)
respektive utan gatljus?
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Resultatet som presenteras i figur ll ger vid handen att det finns en

tendens att man underskattar den effekt reflexen kan ha på upptäckts-

avståndet.

För att få en belysning av de intervjuades uppfattning om hur olycks-

risken påverkades av att man bar reflex på gator med respektive utan

gatubelysning ställdes fyra olika frågor. Orsaken till detta var att man

önskade få frågan indirekt besvarad, eftersom en direkt fråga om hur

risken påverkas kan antas bidraga till att de intervjuade snarare svarar i

enlighet med hur de tror att man förväntar sig att de skall svara än i

enlighet med den uppfattning de faktiskt har.

Frågorna ställdes så att de på en fyrgradig skala - lika stor, något större,

dubbelt så stor, mer än dubbelt så stor - fick ange hur stor de ansåg

risken vara för att råka ut för en olycka under mörker jämfört med

dagsljus om man bar reflex respektive inte bar reflex på belysta

respektive obelysta vägar. För att få en uppfattning om hur mycket man

ansåg att reflexen påverkat olycksrisken jämfördes därefter svaren på

frågan där man inte haft reflex med den där man haft reflex för vägar

med respektive utan gatubelysning.

Om riskskillnaden mellan dagsljus och mörker bedömts som lika stor

oavsett om man hade reflex eller ej klassades svaret så att man ansåg

att reflexen inte påverkade olycksrisken. Om riskskillnaden mellan

dagsljus och mörker då man använt respektive inte använt reflex,

bedömts motsvara ett skalsteg, t ex från "något större" till "dubbelt så

stor", klassades svaret så att man ansåg att olycksrisken påverkades

något. Om slutligen riskskillnaden bedömts motsvara två eller tre

skalsteg - t ex från "något större" till "mer än dubbelt så stor" eller från

"lika stor" till "mer än dubbelt så stor" -klassades svaret så att man

ansåg att olycksrisken påverkades mycket. Resultatet av detta analys-

arbete redovisas i figur 12.
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Figur 12. Hur mycket anser man att risken för att råka ut för en olycka
i mörker påverkas av att man bär reflex på gator med (öppna
staplar) respekvtive utan (skuggade staplar) gatljus?

Som framgår av figur 12 är det tämligen måttliga förväntningar man har

på effekten av reflexer, framför allt när det är fråga om risken för

olyckor på belysta gator.

Vad anser man att skulle kunna göras för att öka användningen

av reflexer?

 

Den uppfattning de intervjuade hade om orsakerna till varför människor i

allmänhet inte använder reflexer framgår av figur 13.

 

Slarv och glömska

 

 

Okunnighet

  

Upplevs som
oviktigt

Man går på'
belysta vägar

Man äger ej
reflex

Dålig marknads-
föring

Tycker ej om de
typer som finns

Vet ej

 

10 20 30 40 50 60

Antal individer

Figur 13. Vad anser man den viktigaste orsaken vara till att människor i
allmänhet ej använder reflex?
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På en direkt fråga om vad man skulle kunna göra för att öka använd-

ningen av fotgängarreflexer dominerade inte oväntat svaret att man

skall öka upplysningsverksamheten. För att öka möjligheten att få in

något fler förslag gavs de intervjuade här möjlighet att lämna ända upp

till tre alternativ, vilket utnyttjades av några. De olika typerna av

förslag och hur vanligt förekommande de var framgår av figur 14.

 

Her upplysning

  

Gratisutdelning

 

Utdeln. på sko-
lor o arbetspl.

Förse kläder

med reflexer

Förbättra till-
gängligheten

 

 

Undervisa barn
1 unga ar

Uppsökande
verksamhet

A

16 20 3?) 40 570

 

 

Procent av totalt 135
givna förslag

Figur 14. Vad skulle man kunna göra för att få fler människor att
använda reflexer?

På frågan om något kunde göras för att förbättra utformningen av

fotgängarreflexerna fördelade sig svaren i enlighet med figur 15.

 

Nej

  

Vet ej

  

Förbättra
utseendet

Förbättra fäst-
anordning

Förse med kard- i
borreband

Sy fast på allå
kläder

Obligatoriskt
på barnkläder

Göra reflexer
som klister-
märken

 

 

  

 

10 20 30 40 50 60
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Figur 15. Skulle man kunna öka användningen av reflexer genom att
förändra utformningen av reflexen och i så fall vad?
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Intervjun avslutades med en öppen fråga om den intervjuade hade några

ytterligare synpunkter på reflexer, som inte kommit fram i intervjun. En

tredjedel av de tillfrågade hade sådana ytterligare synpunkter, som

framför allt rörde utformningen av reflexer och åtgärder för att öka

användningen av dem. Sju stycken ville betona betydelsen av gratisut-

delning av reflexer medan lika många betonade vikten av att förse kläder

med fastsydda reflexer. Två stycken föreslog att man skulle tillverka

reflexer med kardborreband. Fem stycken påpekade vikten av att man

hade många reflexer så att man alltid hade någon till hands. Lika många

betonade vikten av att informera barn om nyttan av reflexer redan i

unga vår. Tre ansåg att man borde lagstifta om obligatorisk reflexanvänd-

ning. Två ville förse cyklar med fler reflexer och en slutligen önskade

gladare reflexer.

SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Det är viktigt att betona att vare sig stickprovets storlek eller det sätt

på vilket det dragits är av sådan beskaffenhet att några formella

statistiska generaliseringar är möjliga att göra. Man kan i stället se det

så att undersökningen gjort det möjligt för en grupp om 100 personer att

ge sina synpunkter på reflexer, varför de användes eller inte användes

och vilken nytta man kan ha av dem. Dessa synpunkter kan de som lägger

upp den planerade kampanjen utnyttja som ett komplement till sina egna

åsikter om vad som är väsentligt att framhålla. Men en undersökning av

denna typ kan även ses som en pilotstudie. för mer omfattande studier

rörande reflexer och reflexanvändning och som sådan ge uppslag på

frågor som skulle kunna vara av intresse att närmare belysa.

I det följande kommenteras det som vi funnit vara mest iögonenfallande i

det presenterade materialet.

Av de tillfrågade uppger 26 stycken att de inte äger någon reflex. Denna

siffra är rimligen något högre än vad man skulle ha fått vid ett slump-

mässigt stickprov draget bland fotgängare som är ute i mörker eftersom

man i denna undersökning endast vänt sig till människor som faktiskt inte

använde någon reflex då de ombads att delta i intervjun. Eftersom
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användningsfrekvensen för fotgängarreflexer verkar skäligen låg finns

det dock ingen anledning att anta att det skulle vara fråga om någon

kraftig överskattning.

Att det är ett problem att få folk att skaffa sig reflexer framgår även av

de intervjuades förslag till åtgärder för att öka användningsfrekvensen.

Av de 135 givna förslagen kan ca 45% sägas vara åtgärder i syfte att

förbättra distributionen av reflexer. Nu kan man naturligtvis tänka sig

många fler orsaker till att folk inte skaffat sig reflexer än att dessa

skulle vara svåra att få tag på.

En bättre insikt om hur illa man syns som fotgängare utan reflex i

mörker skulle kunna vara en sådan orsak. Vid analysen av data hade man

hypotesen att den bästa insikten om hur dåligt man syns som fotgängare i

mörker borde bilisterna ha. Av denna anledning undersöktes om sådana

som haft körkort längre tid än ett år i högre grad hade skaffat sig reflex

än de övriga individerna. En svag tendens i denna riktning visade sig. Av

dem som hade haft körkort i mer än ett år var det 21% som inte hade

någon reflex medan det bland de övriga var 36%.

Denna skillnad tycks dock inte bero på att de som inte har körkort eller

haft det endast ett år eller kortare, underskattar effekten av reflexer,

utan möjligen på att de underskattar risken för att råka ut för en olycka

i mörker. Det visar sig nämligen att om man ber de intervjuade ange hur

mycket risken ökar under mörker jämfört med dagsljus på gator utan

belysning för en fotgängare utan reflex så anger 76% av dem som haft

körkort i mer än ett år att den mer än fördubblas medan endast 66% av

de övriga ger motsvarande svar. Om man förser fotgängaren med reflex

så är det fortfarande 10% av dem som haft körkort mer än ett år som

anser att risken blir mer än dubbelt så stor medan inte någon av de

övriga tror att riskskillnaden kan vara så stor om fotgängaren har reflex.

Den slutsats man skulle kunna dra från det ovan förda resonemanget blir

då att en av orsakerna till att människor inte skaffat sig reflexer är att

de inte är tillräckligt lätta att få tag på. En annan orsak kan vara att

folk även om de tror att reflexen är effektiv när det gäller att reducera

olycksrisken för fotgängare i mörker bedömer de denna risk som så liten

att det inte är mödan värt att skaffa någon reflex.
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Det finns knappast någon anledning att förmoda att det intervjuade

stickprovet av personer som påträffats promenerande i mörkret utan

reflexer radikalt skulle skilja sig från människor i alllmänhet vad gäller

användningen av reflexer. Svarsfördelningen på frågan hur ofta man

använder reflex när man är ute och går i mörker presenterades i figur 6.

TSV har i en riksomfattande enkät ställt samma fråga och överensstäm-

melsen mellan den där erhållna svarsfördelningen och den i figur 6

presenterade fördelningen är mycket god.

Av speciellt intresse när det gäller reflexanvändningen är att nästan

hälften av de tillfrågade uppger att det händer att de inte använder

reflexen trots att de har den med sig i samband med promenader i

mörker. Tio av de tillfrågade hade faktiskt reflexer med sig utan att

använda dem vid det tillfälle de ombads att deltaga i intervjun.

Den dominerande orsaken till att man inte använder reflexen, trots att

man har den med sig, uppges vara slarv och flömska.

En rimlig metod för att minska inflytandet av denna orsak är givetvis att

öka trafikanternas motivation att bära reflex genom att upplysa om den

stora risk för fotgängarolyckor som föreligger i samband med promena-

der i mörker och om vilken effekt användandet av reflexer kan antas ha

på denna risk. En effektivare metod torde dock vara att i ökad

utsträckning förse ytterkläder med reflexer. Av de tillfrågade är det

endast ca en fjärdedel som över huvud taget äger något klädesplagg som

är försett med reflexer.

Tolv stycken av detillfrågade uppger som skäl för att de inte alltid

använder reflexen, trots att de har den med sig, att det finns gatubelys-

ning och 18 stycken uppger detta som skäl till varför de inte hade reflex

vid det tillfälle de ombads att delta i intervjun. Det finns anledning att

tro att reflexen kan ha en betydande effekt på fotgängares upptäckbar-

het även på belysta gator, varför det skulle kunna finnas skäl att

framhålla detta i en kampanj som syftar till ökad reflexanvändning.

Tyvärr är det empiriska material som skulle kunna bekräfta denna

hypotes magert. Den enda undersökning författaren känner till är en

mindre icke publicerad undersökning som genomförts vid Uppsala
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Universitet. Det får anses som angeläget att man genom systematiska

studier undersöker vilken effekt fotgängarreflexer kan antas ha på

belysta gator eftersom det framför allt är där fotgängarna vistas.

Ca en tredjedel av de tillfrågade uppger orsaken till att de inte använde

reflex vid det tillfälle de ombads delta i intervjun vara att de hade den i

en annan jacka eller att de helt enkelt glömt den hemma. Detta talar för

att det skulle kunna vara en effektiv metod att öka reflexanvändningen

att helt enkelt försöka förmå människor att skaffa så många reflexer att

de har en reflex för varje ytterplagg de använder. Detta förreslås också

av fem stycken av de tillfrågade.. Nyttan av att förmå människor att

skaffa fler reflexer understryks ytterligare av att drygt hälften - 60

stycken -uppger att de förvarar reflexen nedstoppad i en ficka då den

inte används.

Slutsatserna om vad man skulle kunna göra för att öka reflexanvänd-

ningen bland dem som i och för sig har reflexer men inte använder dem

kan utifrån ovanstående resonemang sammanfattas i följande punkter.

l. Skaffa bättre argument för att man bör använda reflexer även på

belysta vägar.

2. I ökad utsträckning förse ytterkläder med reflekterande material.

3. Propagera för att människor skaffar sig fler reflexer än enenda för

att minska risken för glömska.

Innan undersökningen genomfördes hade man hypotesen att människor på

frågan om man kunde förbättra utformningen av fotgängarreflexerna

framför allt skulle anmärka på fästanordningarna. Det visar sig att det

endast är nio individer som anmärker på fästanordningen och ytterligare

tre som föreslår att man skulle förse reflexerna med kardborreband. Den

dominerande synpunkten på reflexernas utformning visade sig i stället

gälla själva utseendet. Inte mindre än Zl individer, 38 som över huvud

taget hade några förslag på förbättringar av reflexutformningen anser

att man ska se till att reflexerna ska ha ett mer tilltalande utseende.
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Tolkningen av svaren på de frågor som gäller hur man upplever risken för

att råka ut för olyckor i olika situationer måste tolkas med _stor

försiktighet. Detta beror på att risk eller sannolikhet för att råka ut för

en olycka är ett mycket osäkert begrepp som kan definieras på många

olika sätt. I intervjun ställdes frågorna rörande riskupplevelsen utan att

någon definition av vilket riskbegrepp man avsåg gavs. Så svarar t ex 19

st av dem som hade synpunkter på i vilken trafikantroll man utsätter sig

för den största olycksrisken att de gör det som bilister. Om man ser till

de sannolikheter för att råka ut för en olycka per transporttimme eller

per transportsträcka som gäller för rikspopulationen stämmer inte alls

denna uppgift. Det kan emellertid förhålla sig så att dessa individer

färdas mycket mer i bil än som cyklister eller fotgängare och vad de

skattar är med vilket transportmedel är det den största sannolikheten att

de råkar ut för en olycka om de skulle bli inblandade i en trafikolycka

och i så fall tror de förmodligen helt rätt.

De uppgifter de intervjuade lämnar på hur mycket de tror att upptäckts-

avståndet i mörker ökar om man använder reflex jämfört med om man

inte använder reflex talar för att en majoritet av de tillfrågade

underskattar effekten av reflexer.

Här är det emellertid svårt att uttala sig tvärsäkert eftersom det visar

sig att några säkra data på hur upptäckbarheten påverkas inte finns.

Detta gäller framför allt effekter på upptäckbarheten på gator med

gatubelysning. En angelägen uppgift i framtida forskning kring effekten

av reflexer bör därför vara att mer systematiskt undersöka hur upp-

täcktsavståndet påverkas.
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