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FÖRORD

Detta projekt har gjorts på uppdrag av och i samarbete med Trafiksäker-

hetsverket.

Det omfattar två delar.

Den första är en genomgång och analys av den internationella forsknings-

litteraturen om trafiksäkerhetskampanjer. Den finns i VTI rapport 289

"Att påverka trafiksäkerhet med kampanjer- begränsningar och möjlig-

heter".

Den andra är förslag till FoU-satsningar inom området. Det redovisas i

detta VTI meddelande.

Tre seminarier har hållits i anslutning till projektet.

Det första skedde 10 juni 1983 tillsammans med TSVs informationssek-

tion och analyskontor, samt annonsbyrån Svenska Budskap AB. Det andra

ägde rum 23 september l983 tillsammans med TSVs informationssektion

och analyskontor. Det tredje genomfördes i VTIs seminarieserie ll

oktober 1983.

Delar av projektet har redovisats i tidigare sammanhang. Litteraturöver-

sikten :finns delvis i VTI TF PM 1983-06-02 "Att påverka med trafiksä-

kerhetsinformation", samt i VTI rapport 269 i kapitlet "Trafiksäkerhets-

kampanjer - begränsningar och möjligheter". FoU-programmet i detta

meddelande har tidigare lagts fram i VTI TF PM 1984-04-26.

I och med detta meddelande 417 och rapport 289 blir dessa tidigare

redovisningar inaktuella.

Göran Hügard, TSV, har varit uppdragsgivarens kontaktman i projektet.
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Förslag till FoU-program om trafiksäkerhetsinformation

av Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Efter en analys av Olika frågeställningar för trafiksäkerhetsinformation

föreslås FoU-satsningar inom följande områden: (1) graden av realism

(hot) i riskinformation, (2) belöning av målbeteende för informationskam-

panjer, samt (3) påverkan av den upplevda körförmågan.

Frågeställningar inom det första problemområdet gäller vad som upplevs

som hot och hur långt man kan gå i graden av realism/hot, vilken roll det

rekommenderade trafikbeteendet spelar för att hotet accepteras, och

skillnader mellan olika trafikantgrupper när det gäller effekten av

information med varierande grad av hot.

Det andra problemområdet har sin utgångspunkt i den internationellt

uppmärksammade bingoveckan som genomfördes 1972 som led i bilbäl-

teskampanjerna då. Samma metodik förslås för försöksverksamhet i

lokala kampanjer om cykelhjälmar, reflexer på gående, cykelbelysning

samt baksätespassagerares bältesanvändning.

Det tredje problemområdet gäller den upplevda körförmågan och hur den

kan påverkas med olika typer av argumentation.
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II

Suggestions to research on traffic safety information and campaigns

by Krister Spolander
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-58101 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

An analysis of various problems concerning traffic safety information

suggests research to be carried out within the following areas: (1) the

degree of realism (threat) in risk information, (2) rewards for target

behaviour in information campaigns and (3) influence on the subjective

driving ability.

The first problem concerns what is experienced as a threat, and how far

it is possible to go in the degree of realism/threat, what role the

recommended traffic behaviour plays for the threat to be accepted, and

differences between various road user groups in their acceptance of

threat, and the effects of such information.

The second problem is based upon the internationally noticed Bingo-week

carried out in 1972 as a component in the current seat belt campaigns.

The same technique is suggested to be applied and evaluated in local

campaigns on bicycle helmets, reflectory tags for pedestrians, bicycle

lighting, and seat belt use of rear seat passengers.

The third problem concerns methods to influence subjective driving

ability, and how to counteract the overestimation that develops among

new drivers.
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l BAKGRUND, SYFTE OCH GENOMFÖRANDE

1.1 Bakgrund

Det FoU-program som skisseras i detta förslag, syftar till att utveckla

trafiksäkerhetsinformationens roll i trafiksäkerhetsarbetet.

I samband med högertrafikomläggningen fick information och kampanjer

ett genombrott i trafiksäkerhetssammanhang. Olika metoder prövades.

Effekterna studerades.

Och ett systematiskt arbetssätt utvecklades efter hand. Det innebar att

man analyserade det trafiksäkerhetsproblem som skulle pâverkas, att

målbeteenden identifierades och att informationsåtgärderna byggdes på

en modell av hur målbeteendena kunde påverkas. Ofta prövades sedan

viktigare delar av en kampanj i förväg. Alternativa utformningar av t ex

en broschyr, en annonsserie, eller ett 'FV-program presenterades experi-

mentellt för auditorier av olika slag. Uppmärksamhet, förståelse och

påverkande effekt studerades för att kunna välja de bästa varianterna

för kampanjen (se Linné åc Nilsson 1967, Sandell 1967, Carlman 1967, för

att nämna några exempel).

Och effektmätningar fick utgöra slutpunkt för de enskilda kampanjerna.

Då besvarades frågor om hur många i målgrupperna som nåtts av

informationen och vilka effekter den haft på deras attityder och

beteende (se t ex Spolander 1968).

Detta arbetssätt utvecklades därefter vidare i den fortsatta informa-

tionsverksamheten. Många studier gjordes i de olika faserna av bilbältes-

kampanjernas planering och genomförande under l970-talet, för att ge

ett exempel. Mätningar har gjorts i anslutning till de flesta större

kampanjer som ägt rum under 1970- och 80-talen, från exponeringsstu-

dier till före- och efterstudier av kunskaper och attityder.

Efter hand har behov vuxit fram av FoU om mer generella informations-

problem än de som är möjliga att behandla i den kampanjanknutna

undersökningsverksamheten. Vilka utvecklingsmöjligheter finns vad gäl-
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ler nya mål, metoder och argumentationsmodeller? Finns idéer som

använts tidigare, men som kan prövas i nya former för att bli användbara

inslag i den framtida informationsverksamheten? Finns det nya modeller

för trafikantbeteende som kan tas som utgångspunkt för kampanjerna?

1.2 Syfte och genomförande

 

Detta projekt har genomförts för att ge förslag till ett FoU-program där

generella frågor av detta slag kan studeras.

Programarbetet står på två ben. Det ena utgörs av en genomgång av den

internationella litteraturen om trafiksäkerhetsinformation och dess ef-

fekter (VTI rapport 289, Spolander l985).

De seminarier som genomförts i anslutning till projektet representerar

det andra benet. Som också nämnts i förordet är det fråga om tre. Två

av dem har skett i samarbete med TSV. Det tredje gjordes i VTIs

seminarieserie och koncentrerades kring frågan "Vilken roll spelar infor-

mation och kampanjer för trafiksäkerheten?" Seminariet har dokumente-

rats i VTI rapport 269 (Asp 1983).

Under projektets gång har ett 20-tal problem- och projektområden

diskuterats, bl a vid seminarierna. Viktiga kriterier i diskussionerna har

varit följande:

Behovet av FoU inom områdena. Hur mycket är det man vet
och vad är det man inte vet?

Metodologiska förutsättningar. Kan man nå resultat med rim-
liga insatser och tillgänglig FoU-metodik?

Kan resultaten användas i den praktiska verksamheten då
kampanjer planeras och genomförs?

De flesta av de ursprungliga problem- och projektförslagen har fallit

ifrån, därför att de stupat på bl a dessa kriterier vid den jämförelsevis

stränga jämförelse sinsemellan som skett. Det har varit viktigt med en

hård begränsning för att få fram ett hanterligt FoU-program. Det består
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av bara tre problemområden. Det innebär att det finns åtskilliga problem

som inte tagits med som kan vara intressanta att vidareutveckla i andra

sammanhang.

Också de redovisas därför i detta Meddelande (kapitel 5).

Programförslaget är vidare så att det kan genomföras helt eller delvis.

De tre problemområdena är inte programmässigt beroende av varandra.

De är följande:

Graden av realism i riskinformation (kapitel 2)

Belöning av målbeteende (kapitel 3)

Påverkan av den upplevda körförmågan (kapitel 4).
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2 GRADEN AV REALISM I RISKINFORMATION

2.1 Bakgrund och syfte

 

All trafiksäkerhetsinformation bottnar i ett outtalat, eller uttalat, hot

att råka ut för trafikolycka om man inte kör tillräckligt "försiktigt".

Ibland används en högre grad av realism i hotet. Det görs för att skapa

uppmärksamhet åt kampanjen, eller för att ge eftertryck i övertalningen:

"Gör så här annars kan du råka ut för detta".

Den gängse åsikten bland människor inom massmediabransch och -forsk-

ning är att starkt hot bör undvikas, men att det i måttliga doser kan vara

användbart.

Det är fråga om en avvägning. Är det för svagt är det ju ingen idé att

använda hotet. Å andra sidan gör det väl då heller ingen skada.

Är hotet däremot för starkt kan trafikanterna reagera genom att undvika

informationen. Det är ett avgörande problem om man ser till effektivite-

ten. Informationskampaner som människor undviker ger inga positiva

effekter.

Också en del andra problem är förknippade med att använda hot i

argumentationen för eller emot ett visst trafikbeteende. Det finns etiska

aspekter - särskilt tydliga om barn avsiktligt eller oavsiktligt utsätts för

hotande information. Vissa former av hot, eller det sätt varpå hotet

framställs, kan strida mot vad som är förenligt med god smak.

Hot som mottagaren inte kan göra någonting åt, kan t o m uppfattas som

övergrepp. Om hotet gör verkan så att ;mottagaren upplever den risk det

är fråga om, är det viktigt att det finns åtgärder så att hotet kan

undanröjas, eller kraftigt minska. Och de åtgärderna bör kunna kontrolle-

ras av mottagaren.

Ytterligare ett problem gäller tillvänjningen. Efter ett tag har mottagar-

na vant sig vid en viss hotnivå. Vad gör man då? Ökar hotet ytterligare?
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Dessa problem - av etisk och teknisk natur - är alltid aktuella inom detta

område. Trafiksäkerhetsinformation görs ju med utgångspunkt från det

hot som trafikolyckor är för människor.

Tre komponenter är avgörande för om hot ska ge effekten i en

övertalning.

(l) Graden av skada som mottagaren kan riskera av den hotande
händelsen. Ju större skada som riskeras desto större bör effekten
bli upp till en viss gräns och under förutsättning att hotet kan
påverkas.

(2) Sannolikheten att händelsen ska inträffa. Ju högre den är, desto
större bör hotinslagets effekt bli.

(3) Hur pass bra den rekommenderade handlingen uppfattas vara för
att minska risken för den hotande händelsen (åtgärdens instrumen-
talitet). Är det rekommenderade beteendet effektivt i mottagarens
ögon, kan hotinformationen ge resultat. Tror inte mottagaren på
det rekommenderade beteendet, t ex därför att det är för vagt
eller allmänt beskrivet, kan tvärtom negativa effekter uppstå. Man
kan låsa sig för informationen, och liknande information i framti-
den.

En första förutsättning för att få effekter är alltså att hotet accepteras.

Att det accepteras som trovärdigt, att det gäller mottagaren och att det

emotionellt sett inte är starkare än vad mottagaren kan klara av.

Det är vanligt att hot förkastas med hänvisning till att det gäller andra:

"Detta angår inte mig, utan bara dem som beter sig klantigt eller

oskickligt".

Att olycksfågelsbegreppet haft så stor utbredning i säkerhetssamman-

hang, inte bara inom trafiksäkerhetsområdet, beror delvis på detta. Det

har varit ett sätt att rationalisera trafikolyckshotet. De behöver inte

upplevas som ett hot om man tror att risken kan påverkas med skickligt

beteende. Och de som då råkar ut för olyckor är alltså oskickliga. Och

till dem hör inte jag. Det är en rationalisering som är mycket vanlig hos

trafikanterna. Och mycket stark för annars skulle inte trafikens döds-och

skaderisker accepteras med det relativa jämnmod som i dag sker.

VTI MEDDELANDE 417



Även andra rationaliseringar av för starka hot förekommer, t ex att man

tillgriper något rituellt beteende för att undvika hotet i stället för det

rekommenderade beteendet som ju oftast innebär ansträngningar eller

inskränkningar av något slag.

Det är framför allt tre generella problem som faller ut för information

som associerar till risker.

(1) Hur långt kan man gå i graden av realism i framställningen av
hotet? Vad upplevs som hot? Krockade bilar, skadade människor?

(2) Finns det skillnader mellan målgrupper var de acceptabla hotnivå-
erna ligger? I så fall, hur skiljer sig ålders-, köns- och trafikant-
grupper? Vilken roll spelar uppfattningen om den egna trafikantför-
mågan?

(3) Vilken roll spelar det rekommenderade beteendet? Hur pass kon-
kret måste det beskrivas för att balansera ett hot? Varierar olika

beteenden härvid (rekommendationer att sänka hastighet generellt
eller i vissa situationer, använda bilbälte, köra nykter, stanna vid
stopplikt osv)?

Hur pass verkningsfullt måste beteendet vara? Att använda bilbälte
påverkar starkt skaderisken. Upplevs det beteendet som starkare
än exempelvis att lämna företräde i korsningar? Och påverkar det i
så fall effekten av hotet?

2.2 Genomförande

 

I princip kan dessa frågeställningar studeras med en serie mindre

undersökningar där försökspersoner får reagera på information, tex

meddelanden i annonsform.

Informationen varieras i de faktorer som man vill studera, t ex (l) graden

av realism i hotet, (2) skadans allvarlighetsgrad som hotet gäller, (3) san-

nolikheten att råka ut för den hotande händelsen, (lit) de rekommenderade

beteendena för att undvika hotet, t ex typ av beteende, hur pass

generellt eller situationsspecifikt det är osv.
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HOT .

Krockad Krockad Krockad
Inget utta- Krockad bil + bil 4» lätt bil 4- svårt
lat hot bil person skadad pers. skadad pers.

 

Håll hastig-
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Figur 1 Exempel på modell för studier av hot i trafiksäkerhetsinforma-
tion.

I figur 1 finns en principmodell för hur problemställningarna skulle kunna

studeras.

I detta exempel varieras skadans ailvarlighetsgrad i hotet i fem steg,

från ingen uttalad skada till svår skada. På i princip samma sätt kan

andra egenskaper i hotet varieras, t ex sannolikheten att råka ut för en

viss skada.

I den andra ledden varieras graden av konkretion i det rekommenderade

beteendet. I exemplet i figur 1 förekommer tre variationer, från ett

allmänt beteende (håll hastighetsgränserna), till situationsspecifika be-

teenderekommendationer (t ex att sänka hastigheten inför vissa kors-

ningar, skymd sikt, i mörker, halka osv).

Tillsammans ger dessa båda kombinationer 15 olika meddelanden.

Olika grupper av försökspersoner får reagera på dessa meddelanden (eller

vissa av dem för att undvika mättnadseffekter). Reaktionerna kan gälla

bedömningar av hur pass acceptabelt man anser att hotet är, och i vilken

utsträckning man tar del av informationen. En annan metod är att

studera försökspersonernas fria val av vilka meddelanden de väljer att ta

del av.
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Effekten av målgruppsegenskaper kan studeras, t ex ålder, kön, utbild-

ning sam't uppfattning om den egna förmågan som trafikant (t ex

förarskicklighet).

2.3 Omfattning

 

För att få någorlunda generella resultat fordras en serie undersökningar.

Å andra sidan kan de göras i mindre skala, och fungerar den skisserade

metodiken, torde genomförandet av deenskilda studierna bli förhållande-

vis enkelt.

Om beslut fattas om detta problemområde, bör en allmän plan göras upp

där det första projektet är planerat i detalj och de efterföljande i mer

grova drag. Senare delstudier får avgöras med hänsyn till resultaten.

VTI MEDDELANDE l+17



3 ' BELÖNING AV MÅLBETEENDE

3.l Bakgrund och syfte

 

Internationellt är det.. ett inslagri. de svenska bälteskampanjerna som

blivit särskilt uppmärksammat. Det är den sk bingoveckan 1972. I

utländsk litteratur som analyserar Olika möjligheter att öka bältesan-

vändningen åberopas den ofta (under beteckningen incentive programs, se

t ex Fisher 1980). Den blev framgångsrik i fråga om såväl effekter som

organisation (Edvardsson år Degermark 1975). Liknande aktiviteter har

upprepats - om än i mindre skala - våren 1983 och 1984.

Under bingoveckan deltog ett stort antal frivilliga trafiksäkerhetsarbe-

tare. De stod i gathörn, bensinstationer och på andra ställen där de kunde

observera biltrafikanters bältesanvändning och dela ut bingobrickor till

användarna. Ju oftare man använde bälte under veckan, desto fler

brickor kunde man få, och desto större blev vinstchanserna i det

avslutande 'FV-programmet där bilar, 'TV-apparater och andra kapitalva-

ror lottades ut. *

Denna idé kan utvecklas också för andra informationsområden. Den s k

cykelsäkerhetsgruppen har varit inne på en tillämpning för cyklister

(1985, s 65). Tänkbart är följande.

(i) Hjälmanvändning bland cyklister

(2) Gående som använder reflexer (efter mörkrets inbrott...)

(3) Baksätespassagerare som använder bälte

(4) Barn som är fastspända i bilbarnstol eller på kudde

(5) Bilförare som lämnar gående företräde vid obevakat övergångs-
ställe.

Metodiken föreslås prövas i lokala försök, begränsade till en eller några

kommuner. Kampanjernagenomförs i samarbete med lokal- och/eller

närradion där bingoutlottningen kan ske.
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3.2 Genomförande - cykelhjälmar

Lokalt görs en kampanj för cykelhjälmar. Lämpliga områden kan vara

Västerås, Linköping, Stockholm, Borlänge, Uppsala och liknande orter

med dels utbredd cyklism, dels en lokal trafiksäkerhetsorganisation med

förutsättningar att genomföra de kampanjaktiviteter försöket omfattar.

Kampanjen körs i lokala media. Skolor och arbetsplatser engageras.

Vid olika tillfällen under kampanjen sker lotteriutdelning då frivilliga

medarbetare delar ut lotter till alla cyklister som påträffas med hjälm.

Det kan t ex se ut som i figur 2.

   

 

i KAMPANJ FÖR CYKELHJÄLMAR -

' 1;- Bingo -_-1 i'
MAJ OKT

f"""""'l 1-"-"'| \

L__l L_..._. /

/r - /\

Mätn. 1 Mätn. 2 Mätn. 3 Mätn. 4

Figur 2 En modell för försök med belöning av hjälmanvändning.

Enligt den modell som skissats i figur 2 sker kampanjen från t ex maj till

september; Under dennaperiod kan 'bingoutlottning"eller motsvarande'

genomföras en vecka vardera vid t ex två tillfällen. Observationer av

hjälmanvändningen sker vid olika tillfällen före, under och efter kam-

panjperioden.

3.3 Genomförande - reflexer och/eller cykelbelysning

 

Ett annat viktigt område gäller utrustning för mörkertrafik. Ett målbe-

teende kan utgöras av gåendes reflexanvändning, ett annat av cyklisters

belysnings- och reflexutrustning.
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Försök genomförs under hösten.

Observationer kan utföras med metodik som tidigare prövats i samarbete

med Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund.

3.4 Genomförande - baksätespassagerare

Metoder att studera bältesanvändning hos baksätespassagerare har nyli-

gen prövats av VTI. Studierna har skett i cirkulationsplatser och ger en

detaljerad bild av användningen bak och fram bland barn och vuxna

(Nilsson <3: Lacko 1984).

Med denna metodik skulle lokala kampanjer, byggda på belöningar,

studeras för ökad bältesanvändning bland baksätespassagerare och an-

vändning av bilbarnstolar.

3.5 Omfattning

 

Projekten bör få karaktär av praktiska demonstrationsförsök. Om effekt-

erna blir goda bör organisation, uppläggning, informationsmaterial, för-

söksadministration m m kunna tillämpas i andra områden utan att

materialet behöver lokalt anpassas alltför mycket.
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i; PÅVERKAN AV DEN UPPLEVDA KÖRFÖRMÅGAN

4.1 Bakgrund och syfte

Under de första åren är bilförarnas olycksrisker upp till 10 gånger högre

än vad de senare blir när körförmågan utvecklats och tillräckligt mycket

köererfarenhet erhållits (Roosmark 1980, Thulin 1981, Brorsson 1983).

Det kanske bör påpekas att den höga olycksrisken inte bara är en effekt

av körerfarenheten, utan också av levnadsåldär. Det är när körkorts- och

levnadsålder är så pass starkt kopplade som de är nu för tiden, som

risknivåerna blir så extremt höga för de debuterande förarna.

Hos nya förare finns brister i såväl prestationsförmåga i jämförelse med

erfarna (i figur 3 betecknat perceptuell-motorisk förmåga), som i förmå-

gan att anpassa körsättet så att situationskraven inte överstiger presta-

tionsförmågan. I figuren har det kallats för regleruppgift.

?ERCEPTUELL \

 

      

 

SITUATIONS' INFORMATIONS-
BEHANDUNG   

BETEENDE  

Figur 3 Bilförarens två uppgifter
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Ett problem då det gäller att reglera körningen efter sina begränsningar,

är den överskattningen av den egna körförmågan som ganska omgående

uppträder bland de nya bilförarna (Spolander l983a). Detta påverkar

körsättet. Och det i sin tur tycks kunna förklara en del av de nya

förarnas olycksrisker, enligt en annan undersökning (Spolander l983b).

Ett sätt att öka trafiksäkerheten hos förarna är att söka utveckla "denna

andra sida" av körförmågan, nämligen konsten att anpassa körningen

efter den egna prestationsförmågan. Brister i prestationsförmågan gör ju

faktiskt inte så mycket, om bara de nya förarna inser sina begränsningar

och kan rätta körsättet efter det. Och om de förstår hur pass mycket

körrutin som behövs innan de höga olycksriskerna minskar. Deras upp-

fattning om den egna körförmågan får inte öka snabbare än den faktiska.

Men hur påverkar man uppfattningen om den egna körförmågan?

Det finns numera ett ganska rikhaltigt faktaunderlag om nya förares

prestationsbrister och kritiska situationer som är svåra att klara av för

dem (se t ex översikten i Spolander l983c, och de många nya undersök-

ningar som kommit därefter).

Med utgångspunkt från detta kan informationsmaterial efter olika argu-

mentationsprinciper utformas, t ex.

- Direkt argumentation där man vänder sig direkt till adressaten:
"Det är Du som har svagheter som bilförare..."

- Indirekt argumentation: "Nya bilförare..."

- Generell argumentation där man allmänt beskriver de nya förarnas
problem

- Specifik information där man i olika omgångar tar upp olika
prestationsaspekter, t ex

Förmågan att tekniskt kontrollera bilen i undanmanöver

Visuellt sökbeteende - förmågan att ha blicken där någonting
händer

Reaktionsförmåga - där yngre/oerfarna har längre reaktionstid
än äldre/erfarna
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- Information som i stället för att betona de oerfarnas prestations-
brister, utgår från trafiksituationernas svårigheter. Det kan ske
genom att beskriva olika svårigheter som uppstår då andra trafi-
kanter gör oväntade saker, halka, mörker osv.

Det är viktigt att resurser läggs ner på att få fram bra påverkansmate-

rial. Professionella reklambyråer måste naturligtvis anlitas här. Men det

räcker inte. De måste ha ett bra underlag, vilket i och för sig finns, men

det måste lyftas upp till en kreativt tillämpbar nivå.

Olika experiment kan utformas med urval från körkortsregistret. Urvalen

får direktdistribuerad information. Bilförarna kan väljas med hänsyn till

ålder, körkortsålder, kön och bostadsort.

4.2 Genomförande

 

Det fordras en experimentell modell för att studera effekter av olika

argumentationsprinciper. En som fortfarande är användbar är den som

skisserades av VTI i anslutning till en utredning av fortbildning för nya

bilförare som Trafiksäkerhetsverket och NTF gjort (TSV/NTF 1983).

Enligt modellexemplet i figur 4 görs ingen förmätning eftersom den kan

påverka exponeringen för informationsmaterialet och därmed överdriva

effekten. Den minskade experimentella känslighet detta medför i sta-

tistiskt hänseende, får kompenseras med ökade urvalsstorlekar.

I modellexemplet kan ett försök omfatta fyra grupper förare som dras

slumpmässigt från körkortsregistret från dem som haft körkort i ett eller

ett par år. Dessa fördelas på experiment- och kontrollgrupper.

Experimentgrupperna får informationsmaterialet. Kontrollgrupperna får

inget.

Experimentgrupp 1 och kontrollgrupp l telefonintervjuas exempelvis

efter det att de fått informationen. Intervjuerna kan omfatta följande.

- Trafiksäkerhetsattityder

- Uppfattning om egen körförmåga
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- Beteendedispositioner (självrapporterad körstil)

- Tillbud (självrapporterade)

Effekterna uppskattas genom att jämföra experiment- och kontrollgrup-

perna. Skillnader tolkas som effekter av informationsmaterialet.

             

EXPERIMENTGRUPP 'I N = litet Utskick MÄTNING

KONTROLLGRUPP 1 N = litet utskick MÄTNING 1

EXPERIMENTGRUPP 2 N = stort Utskick MÄTNING 2

KONTROLLGRUPP 2 N = stort utskick MÄTNING 2

  

 

Figur 4 Exempel på modell för att studera effekter av direktdistri-
buerad information. N = antalet personer i experiment-
respektive kontrollgrupper.

I den andra varianten - med experiment- och kontrollgrupp 2 - sker

mätningar av olycksrisk. Ett halvår efter informationsmaterialet skickas

en enkät ut med frågor om trafikolyckor samt körsträckor.

Antalet experimentgrupper kan utökas alltefter de olika typer av argu-

mentation och informationsmaterial som studeras.

4.3 Omfattning

 

Problemområdet bör studeras med en serie mindre försök, hellre än i ett

stort. Metodiken, baserad på urval från körkortsregistret, är flexibel och

enkel att använda. Mätningarna kan göras förhållandevis enkelt under

förutsättning att enkäter används.

VTI MEDDELANDE 4l7
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5 LÄGRE PRIORITERADE PROBLEMOMRÅDEN

De tre problemområden som skisserats i det föregående är resultatet av

den förhållandevis hårda sållning som skett i diskussioner och seminarier

under projektets gång. Det hindrar inte att det bland de nu lägre

prioriterade kan finnas sådana som vid senare tillfälle kan komma att

aktualiseras. Som exempel på dessa kan följande nämnas.

Påverkan av föräldrar

Problemområdet gäller hur man argumenterar för att få föräldrar
mer aktiva för barnens trafiksäkerhet.

Området är i och för sig viktigt. Det bör övervägas ytterligare så
att mer utsiktsrika infallsvinklar erhålls än de som hittills diskute-

rats.

Information i trafikmiljön med återkoppling

I och för sig intressant men ligger i marginalen av trafiksäkerhets-
information och -kampanjer. Vidare pågår lokala försök.

Målgruppsstudier

Syftar till att studera till vilka trafikanter det lönar sig att rikta
information. Lågt prioriterat eftersom god målgruppskunskap redan
finns. '

Vilka beteenden är påverkbara med information?

En viktig och central fråga. Men användbar metodik att komma åt
den med har inte kunnat skönjas under diskussionernas gång. Men
frågan bör hållas aktuell.

När kan bilförare påverkas?

I början av förarkarriären, eller senare? Och i så fall när? Inte
ointressant, men lågt prioriterat tills vidare.

Antal olika budskap i samma meddelande

Hur mycket kan man säga samtidigt? Lågt prioriterat eftersom
goda kunskaper finns från kommunikationsläran.

VTI MEDDELANDE 417
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Hur konsistent är säkert respektive osäkert beteende?

Frågan gäller om_ det finns en generell regelanpassning, eller om
den är specifik. Ar det så att en trafikant som bryter mot en regel
också bryter mot andra regler, eller finns det inget samband?

Frågan är intressant allmänt inte bara för trafiksäkerhetskampan-

jer, men prioriteras lågt för närvarande.

Cyklisters beteende i trafiken

Man vet inte särskilt mycket om hur cyklister beter sig i korsning-
ar, vid körfältsbyte och liknande situationer.

FoU på annat håll har emellertid kommit igång.

Alkoholkampanjer i kombination med övervakning

Annat arbete är på gång.

Stödjande information till övervakning

Frågan gäller vilken bild man ska ge en övervakningsinsats för att
maximera dess effekt? Lågt prioriterad tills vidare (vad är hand-
lingsalternativet?)

Fotgängarreflexer

Ett försök där "alla" olika marknadsföringsmetoder används lokalt
för att maximera reflexanvändningen.

Fortfarande aktuellt

Långsiktig påverkan av attityder till bilanvändning och körsätt

Viktigt, men måste analyseras mycket mera för att bli åtkomligt
för FoU. För allmänt.

Kampanjkomponenter

Den relativa effekten av olika informationskomponenter enskilt
och tillsammans (annonser, broschyrer, affischer, radio, film osv).

Prioriteras lågt. Kunskapen är god, i varje fall jämförelsevis.

Bältesanvändare - beteendets konsistens

I och för sig intressant fråga om det finns en grupp som aldrig
använder bälte och hur stor den är i så fall. Eller om det är så att
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alla använder bälte i 80% av gångerna. Data tyder på att det
snarare är det förra som gäller.

Kampanjers intensitet och varaktighet

Hur ska kampanjer fördelas i tiden för att ge maximal effekt? Ska
det vara högt tryck under en kort period, eller lägre tryck under
längre period (samma budget)?

Den generella kunskapen är jämförelsevis god varför omrâdet
prioriteras lågt.

VTI MEDDELANDE 417
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