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Vidareutbildning av mc-förare

En probleminventering angående fortbildning
av motorcykelförare

av Sven Fredén
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Haveristudier och det faktum att i Sverige ca 65% av mc-olyckor, som

leder till sjukhusbesök, utgöres av singelolyckor, tyder på att bristande

körfärdighet kan spela en betydande roll som olycksorsak. För att öka

färdigheten och därigenom minska olycksrisken har i många länder och

sedan lång tid tillbaka anordnats vidareutbildningskurser, omfattande kör-

färdighetsträning. Därvid har även undervisats i trafiksäkerhet och kör-

taktik.

Ett antal av dessa kurser i USA, Västtyskland och England har utvärderats

med avseende på denuppnådda riskminskningen. Det har därvid visat sig

att flertalet kurser inte haft någon påvisbar trafiksäkerhetseffekt. En

analys av övningarna i relatiön till föraruppgiften och till motorcyklister-

nas preferenssystem ger följande möjliga förklaringar till den uteblivna

effekten:

- Övningarna tenderar till att vara stereotypa och sekvensstyrda, dvs de

olika manövrerna görs i bestämd tidsordning och i en given miljö, som

inte nämnvärt påverkar förloppet, Dessa, i jämförelse med normal

vägmiljö, mycket förenklade förutsättningar leder till att föraren

överskattar sin kapacitet att bedöma och genomföra optimala man-

övrar i en komplex omgivning.

- Informationen om kurserna och kursernas uppläggning kan uppfattas

som att god förmåga att manövrera fordonet inte bara har prestige-

värde inför kamraterna utan även automatiskt leder till minskad tra-

fikrisk. Det blir därför naturligt att de förare, som gått kurserna, vill

visa sina nyförvärvade kunskaper i trafiken genom en mer avancerad

körstil.
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II

Under senare år det har genomförts några kurser, som söker undvika de

problem, som är knutna till den konventionella kursuppläggningen. Detta

har skett genom att förlägga all egentlig färdighetsträning till terrängspår

och att stötta trafikträningen med rollspel och gruppövningar. Avsikten är

att därigenom minska frestelsen att i trafiken visa upp färdigheterna

samtidigt som dessa blir mer anpassade till en komplicerad verklighet där

signaltolkning och beslutsfattande ofta är ett svårare moment än genom-

förande av beslutet.

Det tar flera år att få ett så omfattande olycksutfall att värdet av ett

förändrat kursprogram kan fastställas. Det är även mycket svårt att finna

invändningsfria kontrollgrupper, varför utvärderingen av de senast nämnda

kursförsöken endast skett med indirekta metoder. Även om dessa metoder

förefaller mycket rimliga, är dock validiteten obevisad'.

Vid sidan av fördepad analys av kurskonceptet i relation till förar-

uppgiften är framtagning av, testmetoder för mätning av en utbildnings

trafiksäkerhetseffekt mycket angelägen. Först med hjälp av en sådan

teknikikan rationella utbildningsförsök genomföras.
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l FÖRETAL

Våren 1985 fick VTI i uppdrag av Nordiskkommitté för trafiksäkerhets-

forskning (NKT) att genomföra en inventering av aktuella fortbildnings-

program för motorcyklister och av deproblem som är förknippade med

denna verksamhet. Denna inventering skulle omfatta utbildningens inne-

håll, omfattning och åtgärder ägnade att motivera motorcyklisterna att

deltaga. Enligt projektbeskrivningen skall de data som framkommer stäl-

las i relation till de "erfarenheter som vunnits i de haveriundersöknings-

projekt... som pågår i Danmark och Sverige, dels resultaten av utvär-

deringen av fortbildningskurser... i Sverige 1984".

I detta sammanhang bör nämnas att varken den danska eller den svenska

haveriundersökningen har publicerats i sin helhet och att den omnämnda

utvärderingen utgöres av en enkät, som väsentligen frågar efter deltagar-

nas omdöme om de moment, som ingått i kursen. Det är ej möjligt att

bedöma kursens trafiksäkerhetseffekt utifrån enkäten.

Veterligen har ingen av de kurser för vidareutbildning (eller "avrostning")

som arrangerats i de nordiska länderna, utvärderats med avseende på

trafiksäkerhetsvinsten. Det kan därför vara av intresse att närmare gran-

ska sådana icke-nordiska kurser, vars effekt utvärderats med stöd av

olycksstatistik (eller på annat sätt). I litteraturen finns ett femtontal

sådana utvärderingar redovisade (Andersson 1980, Jonah 1979, Jonah 1981,

Koch 1982, Lund 1985, Lund 1986, Niessen 1983). Flertalet utvärderade

kurser har väsentligen samma innehåll och målsättning som de nordiska,

och det är förmodligen inte alltför djärvt att dra vissa analogier även vad

avser kursresultatet.
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2 BAKGRUND

Det är ju väl känt att unga och oerfarna förare löper mångdubbelt större

risk i trafiken än äldre och mer erfarna. Uppenbarligen spelar både ålder

och körvana roll för risknivån. De egenskaper som alltså oftast leder till

minskad risk förvärvas dels genom att köra själv (strategiska, taktiska och

operationella kunskaper), dels genom att deltaga i trafiken i andra roller.

Enligt vissa undersökningar kan, inom åldersgruppen 18 - 25 år, kanske

ungefär hälften av riskminskningen tillskrivas erfarenhet som förare

(Jenkins 1979, Hull 1981). Resten kan då anses som ett resultat av 'dels

ökad allmän trafikerfarenhet (kunskapsökning), dels kanske som ett resul-

tat av ändrad värdering av risken i relation till ett riskfyllt körsätt. Det

är osannolikt att detta skulle vara ett resultat av en ren åldringsprocess

(en genetiskt styrd, fysiologisk åldringsprocess) snarare en följd av en

kulturnorm, som föreskriver hur vi skall bete oss i olikaåldrar.

Man kan anta att den ytterligare kunskap, som körträningen (körerfaren-

heten) ger, huvudsakligen är av operationell art. Vissa baskunskaper om

trafik (t ex bedömning av risknivå- i olika trafikmiljö) inhämtas mycket

tidigt och utvecklas av allt att döma inte mämnvärt i samband med

ytterligare trafikerfarenhet (som åskådare eller _operatör), (Johansson

1982, Johansson 1986). Däremot kan man antaga att förarens taktiska

förmåga ökar med ökad trafikerfarenhet.

Utbildningen kan ses som ett sätt att försöka förkorta denna process som

leder från högriskgruppen unga nybörjare till lågriskgruppen äldre erfarna.

Redan under 60-talet genomfördes i flera länder, som ett led i trafik-

säkerhetsarbetet, frivilliga kurser för utbildning av motorcykelförare.

England och USA var de första länderna med mer omfattande frivillig

utbildning av motorcyklister, delvis därför att den för godkänt körkorts-

prov nödvändiga utbildningen var' mycket blygsam och illa organiserad.

The Royal Automobil Club och Auto Cycle Union startade en kursverk-

samhet 1947. 1979 (senast tillgängliga uppgift) bedrevs verksamheten vid

370 träningscentra och med ca 23 000 elever. Denna undervisning utnytt-

jades i praktiken uteslutande som förberedelse för körkortsprov (_Wills

1981).
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Bland de mer eller mindre väl underbyggda skäl som används för att

motivera dessa kurser, kan följande nämnas:

VTI

Olycksanalyser visar ofta att olämpligt "krisbeteende" bidragit till

olyckan. Därför bör den typ av färdighet, som behövs i "krislägen", att

övas.

Motorcyklisterna har dålig förståelse för de risker som är förknippade

med motorcykelkörning.

O

Motorcykeln används endast under sommarhalväret - det behövs en

"avrostningskurs".
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3 TRAFIKSÄKERHETSKURSER FÖR MOTORCYKLISTER

3.1 Bakgrund

Flertalet vidareutbildnngskurser (i ordets här använda, vida betydelse)

vänder sig till aktiva motorcyklister med genomgången körkortsutbildning,

oberoende av körvana och körkunnande. Vid sidan av dessa "MC-kurser",

"Guldhjälmskurser" etc, finns i de flesta västeuropeiska länder, USA och

Canada speciella kurser, som förutsätter en betydande körvana hos del-

tagarna. Här kommer i första hand de kurser, som vänder sig till en brev

mc-grupp, att diskuteras.

Huvudskälet för att skaffa och köra motorcykel i dagens högindustriali-g

serade länder är intresse för motorcykelkörning (transportbehovet kan

tillfredsställas på. ett komfortablare, säkrare. och oftast billigare sätt).

Motorcyklisterna har därför naturligen ett starkt intresse för attutveckla

sin körförmåga, att bli tekniskt skickligare. Många motorcyklister upp-

lever också ett prestationskrav från sina kamrater. Då sådana krav även

framförs av trafiksäkerhetsorganisationer tillsammans mediett erbjudande

om träningsmöjligheter väcker dessa träningar intresse även hos dem som

inte har det ringaste intresse för trafiksäkerhet. Detta är sannolikt den

viktigaste orsaken till att så många varit villiga att deltaga - och ofta

även betala - i olika typer av vidareutbildningskurser. Deltagandet har ju

en omfattning som är helt otänkbar inom bilistkollektivet. Motorcyklis-

terna har dessutom enskilt och genom sina organisationer antingen helt

själva eller i samarbete med andra organisationer och myndigheter spelat

en avgörande roll för anordnandet av dessa kurser.

3.2 Kursernas innehåll och genomförande

I dag finns ett oöverskådligt stort antal vidareutbildningskurser med olika

omfattning, uppläggning och inriktning och under olika namn. Endast ett

fåtal av dessa kurser har en sådan omfattning och en sådan status att de

blivit redovisade i skrift. Flertalet kurser är dock uppbyggda enligt ett

mycket ensartat mönster. Några få har dock en från majoriteten avvi-

kande koncept och förtjänar en speciell uppmärksamhet. Eftersom de
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nordiska kursernas effekt veterligen inte är utvärderad varken vad avser

kurserna som helhet eller de enskilda momenten blir en detaljerad redogö-

relse för dessa kurser av begränsat intresse.

3.2.1 Kurser med huvudsakligen körövningar

Den typiska endagskursen, som den utformats i Sverige ("Guldhjälmen"), i

Danmark ("MC-kursus"), i Finland och i Västtyskland ("ADAC-Motorrad-

Sicherheitstraining") omfattar en teoretisk och en praktisk del. Den teore-

tiska delen behandlar allmän trafiksäkerhetskunskap och sådana kunskaper

som kan ha speciell betydelse för motorcyklister. Dessa kurser har prak-

tiskt taget alltid arrangerats av olika frivilligorganisationer, men med

stöd av samhället.

Utbildningens praktiska del utgöres av sådana körövningar, som bedömts

ha speciell betydelse för motorcyklisternas säkerhet. Utformningen av

dessa bestäms oftast primärt av hypotesen att träning av beteende i

kritiska situationer kan minska olycksrisken (även om detta inte alltid är

klart formulerat).

De tillgängliga resurserna i form av instruktörer, övningsplats och öv-

ningsutrustning, den tid som står till förfogande samt kravet på att

övningarna inte skall vara alltför riskabla för eleverna, ger oftast snäva

ramar för vad som är möjligt att genomföra.

Detta gäller givetvis i högsta grad för de endagarskurser som har ett stort

antal deltagare. Erfarenheten har visat att det är ett ganska litet antal

övningsmoment som i varierande utformning återkommer på dessa kurser.

Körövningarna genomfördes tidigare till större delen på mer eller mindre

standardiserade övningsbanor med övningsmoment i form av vändningar,

slalomkörning etc. Några typiska övningsbanor återges på Fig 1 - 3. Som

framgår av figurerna, genomföres flertalet övningar i mycket långsam

takt (capsize mode, dvs det hastighetsintervall där gyralkrafterna är

försumbara och motorcykeln saknar egenstabilitet). Under senare år har

kurserna förändrats så att allt fler övningar sker i högre hastigheter
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(stable mode). Så har t ex den svenska "Guldhjälmskursen", som sedan

1983 har ersatt de sk avrostningskurserna, tyngdpunkten lagd på bromsöv-

ningar, övningar i broms med undanmanöver och i kurvteknik, allt i

hastigheter över 50 km/h. För att ge eleven möjlighet att träna hård

inbromsning från normal trafikhastighet har man därvid försökt finna

banor som tillåter övningar i upp till 90 km/h. Detta har oftast varit

möjligt genom att utnyttja banor för roadracing och militära flygfält.

Eftersom antalet tillgängliga sådana banor är begränsat, får dock många

motorcyklister långt till närmaste övningsplats.

Den effektiva övningstiden på dessa endagskurser blir oftast endast ett

par timmar. Förberedelsetid, teori, förflyttningar, måltid och tid för

nödvändiga instruktioner utgör tillsammans en stor del av dagen. Därtill

kommer ofta väntetider vid de olika övningsmomenten.

Endagskursernas teoretiska del utgöres. i Sverige och Danmark oftast av

en föreläsning, mellan en halv och en timma lång. I ADACs kurser skall

.enligt instruktörshandledningen den teoretiska undervisningen äga rum i

direkt anslutning till de olika praktiska övningarna och huvudsakligen ske i

form av samtal och diskussioner med eleverna (vilket ställer mycket höga

krav på instruktörernas pedagogiska kompetens) (Koch 1978 a).

Innehållet i teoriundervisningen består till största delen av vad som kan

kallas körtaktik och praktiska tips. Där förekommer dessutom moment,

som skall ha till uppgift att minska elevernas riskacceptans. I de flesta

fall finns ett utförligt lektionsmanuskript med overheadbilder tillgängligt

för instruktören. Deltagarna i ADACs Motorrad Sicherheitstraining får ett

väl genomarbetat och mycket påkostat häfte (108 sidor i stort format med

färgbilder), som dels förklarar och motiverar övningarna, dels ger prak-

tiska råd om säker motorcykelkörning. Häftet ger även förslag till egna

körövningar och till övningar i vad författarna kallar mental träning: "var

beredd...." (Koch 1978 b).

Alla dessa kurser har övervägande frivilliga instruktörer, som fått viss

utbildning. I Sverige sker denna utbildning i form av speciella instruktörs-

kurser, som i allmänhet pågår två till tre dagar. Därvid får instruktörs-

eleverna tillfälle att öva de moment som ingår i Guldhjälmskurserna samt
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att leda dessa kurser. Vid sidan av "amatörinstruktörerna" har i Sverige

ofta mc-poliser deltagit och i några fall trafikskolelärare. Vid DMC:s

kurser är alltid en trafikskolelärare huvudansvarig.

För att stimulera till deltagande i Guldhjälmskurserna, har man i Sverige

använt sig av olika slags "morötter" (rabatter på viss utrustning, lotterier

m m). I andra länder har man i allmänhet tagit betalt för motsvarande

kurser!

I de nordiska länderna är ju motorcykeln ett utpräglat säsongfordon och de

här behandlade kurserna har till stor del motiverats genom behovet av en

uppmjukningsövning inför den nya säsongen. Det har därför ansetts nöd-

vändigt att arrangera kurserna under vårmånaderna, helst under veckan

efter det att vägarna blivit snöfria. Detta har givetvis inte varit möjligt -

bl a därför att snösmältningen inte låter sig planeras så väl - men

ambitionen att ha kurserna i så nära anslutning till säsongstarten som

möjligt, har gjort att materiella och personella resurser utnyttjats hårt.

I Danmark har dessa kurserna alltid hållits på en bestämd dag, samtidigt

över hela landet medan man i Sverige, bl a därför att säsongstart kan

skilja ett par månader mellan sydligaste och nordligaste Sverige, har

spritt ut kurserna över våren.

I Sverige har det årliga antalet deltagare i "Guldhjälmskurserna" i stort

sett sjunkit alltsedan dessa introducerades 1983. För att öka tillström-

ningen och även öka intresset hos instruktörer och deras medhjälpare, har

under senare år fler klubbar arrangerat kurser i form av rallyn. Där har då

övningarna spritts ut längs något tiotal mil lång vägsträcka, som delta-

garna åker antingen enskilt eller i grupp. I det sistnämnda fallet har

gruppen oftast letts av eninstruktör som haft till uppgift att under färden

instruera i landsvägskörning.

Utöver de kurser, som är tillgängliga för samtliga motorcyklister, an-

ordnar många mc-klubbar interna kurser, ofta med en uppläggning, som

skiljer sig från "normalkursens". Dessa kurser blir av naturliga skäl prak-

tiskt taget aldrig dokumenterade.
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Som nämnts anordnas i många länder även mer omfattande kurser i

motorcykelkörning. Dessa kurser harett begränsat deltagarantal, mycket

ambitiös målsättning och större resurser än de sedvanliga "avrostnings-

kurserna". Längden varierar mellan en till tre dagar. Om kursen varar mer

än en dag, tillhandahåller kursarrangören även kost och logi. Deltagarav-

giften är i allmänhet så hög att den ger arrangören full kostnadstäckning.

I Danmark anordnas dylika kurser av Danske Motorcyklisters Råd (DMC).

De pågår under en helg och omfattar 16 timmars praktisk och teoretisk

undervisning. Omkring sex kurser ges varje år. Deltagaravgiften är 200 kr.

Köreteknisk Institut i Roskilde (KTI) har även sedan några år bedrivit

kurser för motorcyklister. Övningarna äger rum på bana och omfattar i

stort sett följande moment: slalom, bromsning, bromsning med undan-

manöver, bromsning i kurva etc. Dessa kurser pågår en hel dag med teori

och körövningar och kostar #95 kr.

I Sverige har Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF-ungdom) en serie

olika kurser med varierande nivå och inrikting (steg 1-3).

3.2.2 Teorikurser

I Västtyskland ger trafikförseelser en "prickbelastning" i det centrala

körkortsregistret. Vid ett visst antal prickar sker ett tidsbegränsat åter-

kallande av körkortet. Man erbjuder emellertid dem, vars prickbelastning

närmar sig den kritiska gränsen, att reducera antalet prickar genom att

deltaga i en speciell kurs (detta erbjudande gäller såväl för motorcyklister

som bilister). Kursen utgöres av 8 kvällssammankomster, där en speciellt

utbildad psykolog genom samtal och gruppspel söker bibringa deltagarna

en mer säkerhetsinriktad attityd. Dessa kurser har utvärderats, och det

visar sig att de haft en viss positiv effekt på deltagarnas olycksrisk. På

försök tillfogade man även några timmars praktiska övningar i form av

sedvanlig körträning. Dessa övningar gav emellertid en påtaglig försäm-

ring (I) av kursens resultat (Hebenstreit et al 1982).
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3.2.3 Övriga kurser

I samverkan mellan universitetet, polisen, staden och Landesverkehrs-

wacht Baden-Wiirtenberg ordnas årligen i Tübingen en kurs som avser att

bibringa deltagarna förmåga att i det fria ungdomsarbetet genomföra och

leda kurser för motorcyklister och att förändra deras körvanor så att

körningen blir mindre riskfylld och mindre konfliktladdad samtidigt som

de får ökat socialt utbyte av mc-hobbyn. Målgruppen är ungdomsledare

("Sozialpädagogen"), vilka i Västtyskland även arbetar med ungdomsgrup-

per utanför. de institutionella ramarna. Kursen omfattar praktiska' öv-

ningar (mc-arrangemant), föreläsningar och seminarier. Kursens allmänna

inriktning präglas i första hand av forskare från universitetoch av polis-

chefen Morsch (känd skribent i frågor rörande mc-säkerhet).

Kursen vill visa vilka möjligheter som finns att påverka unga motorcyk-

lister mot ett lugnare och säkrare körsätt, utan tävlan i körskicklighet.

Framför allt vänder man sig därvid till mc-grupper - spontana eller i form

av klubbar. Man är mycket angelägen att tona ned "prestationshysterien"

och lyfta fram de sociala aspekterna. Även om ingen olycka skett p g a

för stor körfärdighet, hävdar man att den konventionella typen av färdig-

hetsövningar - utöver de elementära övningarna inför trafikdebuten - har

så stora negativa konsekvenser att de bör undvikas om de inte kan knytas

till någon form av mc-sport, t ex trial eller enduro.

Liknande tankegångar har lanserats av Harry Niemann i ett utbildnings-

projekt, som han presenterar i en gradualavhandling med titeln "Verkehrs-

erziehung durch Motorsport im Sportunterricht" (Niemann 1987). Starkt

förenklat innebär författarens program att man lär sig körfärdighet i

samband med mc-sport (författaren har valt trial, eftersom den kräver ett

stort mått av tekniskt kunnande, samtidigt som skaderisken är mycket

låg) och trafikbeteende (egentligen det svåröversatta begreppet

"Verkehrssozialisation") i form av grupparbete och rollspel på trafik-

övningsplats och i trafik. Författaren menar att man därigenom ger

eleverna en mycket god färdighet och en kunskap om färdighetens be-

gränsningar samtidigt som behovet att öva och visa upp färdigheterna kan

helt koncentreras till trial-träningen.
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Programmet provades på fyra skolor, där sammanlagt 57 elever genom-

förde utbildningen, som omfattade 16 två-timmarslektioner. I en utvär-

dering testades försöksgruppens och en kontrollgrupps inställning till tra-

fiksäkerhet och kunnighet i trafikstrategi. Det visade sig därvid att för-

söksgruppen var påtagligt bättre än en kontrollgrupp vid denna typ av

prov, som enligt författaren korrelerar med trafiksäkerhet vilket

förefaller plausibelt men är obevisat.

Som ett led i experiment med olika utbildningsformer har en tredagars-

kurs för vana motorcyklister genomförts i Sverige. Målet var att studera

effekten på körsätt av komplexa och krävande övningar genomförda under

ledning av kvalificerade lärare. Kursen omfattade

a) Kurvteknik, bromsteknik och spårval på belagd väg. Körstrategi. Dessa

moment övades på en speciell, kurvrik bana under ca en dag.

b) Körning på ojämnt, spårigt underlag med svårbedömd linjeföring och

'osäker friktion. Körning på små grusyvägar (skogsbilvägar och liknande).

c) Körning i lätt terräng för träning av balans och hantering av cykeln

och dess reglage även i svåra och komplexa lägen som kräver stor

koncentration.

Enligt en utvärdering, som dock endast bygger på en bedömning av elever-

nas körsätt, sker sådana förändringar av elevernas körbeteende under

kursen, som bör kunna innebära att deras trafiksäkerhet ökat (Fredén

1985, ej publicerad rapport).

3.3 Mätningar av trafiksäkerhetskursernas effekt

Det är uppenbart att även en utomordentligt effektiv kurs, som ingen

besöker, är ganska värdelös ur trafiksäkerhetssynpunkt, likaså en kurs med

mängder av elever vars risknivå kursen inte förmår sänka eller som inte

lär eleverna sådana "krismanövrer", som kan mildra konsekvenserna av en

olycka.
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För att bedöma värdet av kurserna finns alltså tre huvudkriterier

a) minskning av deltagarnas risk (olyckor/km)

b) minska olyckornas konsekvenser

c) antalet deltagare

Detta innebär att kursvärderingar, som' bygger på mätningar (eller bedöm-

ningar) av elevernas operationella prestationsförmåga eller kunnighet i

trafikregler (eller vad deltagarna tyckte om kursen) är föga intressanta,

så länge man inte kunnat visa att de mätta effekterna korrelerar med

sänkning av elevernas risknivå.

I en engelsk undersökning, genomförd av University of Salford 1969,

rörande effekten av körträning' och teoriundervisning för motorcykel-

förare i gymnasiet (Raymond et .al 1973) kunde man ej påvisa någon

positiv effekt av en träning, som bestod av både teori och praktiska

körövningar. I en opublicerad undersökning av Boxall 1979, utförd på

uppdrag av Buckinghamshire County, redovisas följande slutsatser.

l) "...there is little or no benefit derived from the scheme in terms of

accident reduction";

2) "the rider is no less likely to be involved in an accident after under-

going training";

3) "the findings of the University of Salfords report on the evaluation of

the effectiveness of the RAC/ACU motorcycle training scheme are

confirmed".

Under senare år har flera omfattande undersökningar rörande vidare-

utbildningsprogrammens nytta genomförts. Lund och Williams (1985) be-

handlar de i USA genomförda Defensive Driving Courses och går igenom

alla de försök som gjorts att evaluera dessa (totalt 17 undersökningar).

Författarnas slutsats blir dels att det inte går att påvisa någon trafik-

säkerhetseffekt av genomgången kurs, dels att kurserna minskar antalet

av polisen registrerade överträdelser av trafikregler men också att det

inte finns något samband mellan trafiköverträdelser och trafikolycksfall
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(detta gäller inte nödvändigtvis generellt; det finns studier över svenska

yrkesförare, som visar ett påtagligt samband).

En genomgång av sammanlagt 12 olika kurser från Västtyskland, England,

Japan, USA och Canada ger vid handen att det inte i något fall gått att

med rimlig säkerhet påvisa någon positiv effekt av kurserna (Koch 1985).

ADAC-Motorrad-Sicherheitstraining har utvärderats genom att testa ele-

vernas och en kontrollgrupps förmåga att kunna uppfatta en fara och att

kunna förutse den samt beteendet i trafiken (Niessen 1983). De 'två

förstnämnda kunskapsområdena testades genom att visa försökspersonerna

bilder med olika trafiksituationer - vägar och stadsgator med och utan

trafik i olika väderlek och ljusförhållanden. Försökspersonerna hade till

uppgift att uttala sig om de risker som kunde iakttagas på bilderna och

även föreslå optimalt förhållningssätt i den aktuella situationen. Det

visade sig därvid att det inte i något avseende fanns någon signifikant

skillnad mellan resultaten för kursdeltagare och en kontrollgrupp.

Den praktiska utvärderingen. tillgick så att försökspersonerna fick köra en

bestämd sträcka inne i en stad (försöket har genomförts i tre olika

städer). Längs slingan var ett antal observatörer utplacerade, som med

stöd av ett detaljerat formulär iakttog och protokollförde försöksper-

sonernas beteende.

Även om sambandet mellan dessa iakttagelser av körbeteende och olycks-

risken inte på något vis är påvisad ger dock vissa resultat intressanta

aspekter på effekten av denna typ av utbildning. Man har 47 olika del-

beteenden, alltifrån användande av handskar till hastighetsanpassning och

körsätt i korsningar. I tre fall var förändringen signifikant positiv (enligt

författarna) endast för kursdeltagarna och inte för kontrollgruppen: kör-

ställning (mer avspänd), hårdare bromsning (1) och ett större säkerhets-

avstånd vid passage genom lång fordonskö. I 16 fall kunde man iakttaga en

positiv förändring i båda grupperna och där kan alltså inte dessa förän-

dringar tillskrivas utbildningen. För sex beteenden har utvecklingen för

elevgruppen men inte för kontrollgruppen varit negativ. De viktigaste

iakttagelserna är: Kursdeltagarna kör fortare inne i stadskärnan och i

kurvor, de bromsar senare och hårdare och kör oftare om på höger sida.

Samtliga dessa förändringar är statistiskt signifikanta (på 196 nivå).
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Som nämnts har varken de danska eller de finska mc-kurserna eller de

svenska "Guldhjälmskurserna" utvärderats med avseende på trafiksäker-

hetseffekt. Det har emellertid ej varit möjligt att visa 'att dessa kurser

skiljer sig från andra liknande kurser, vars resultat blivit studerade. Som

nämnts, är det svårt att hitta någon enda undersökning, som övertygande

lyckas visa att konventionella kurser för utbildningen av motorcyklister

lett till ökad säkerhet. Detta förhållande är emellertid inte på något sätt

unikt för kurser som vänder sig till motorcyklister. De utvärderingar, som

gjorts av olika typer av körkurser för bilister (halkövningar m m) visar att

inte heller dessa kurser haft någon positiv effekt på deltagarnas _risknivå.

Ett svenskt exempel är utbildning av ambulansförare i halkkörning. De

som genomgått kursen visade väsentligt högre halkolycksrisk än de som ej

deltagit i utbildningen (Eriksson 1983).

Man kan alltså konstatera att vidareutbildningskurser för motorfordons-

förarenästan aldrig ökat deltagarnas trafiksäkerhet. I de enstaka fall, där

det hävdats att ett konventionellt kursprogram gett ett positivt resultat,

förefaller en viss tveksamhet inför utvärderingstekniken vara rimlig. Man

måste också notera att värderingen av kursresultat i vissa fall skett med

indirekta metoder. Man har mätt någon form av färdighet eller kunskap

och konstaterat att denna ökat hos eleverna och därefter, utan några

bevis, förutsatt att denna färdighet (eller kunskap) är korrelerad med

trafiksäkerhet.
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4' UTBILDNINGENS PROBLEM

4.1 Prestationsnivå och trafiksäkerhet

Trafiken ställer prestationskrav, som föraren måste uppfylla för att ingen

olycka skall inträffa. Föraren kan emellertid delvis själv bestämma hur

stora krav han är beredd att acceptera. Det finns uppenbarligen en

koppling mellan vad som kan betraktas som förarens "utbyte" (vinst) av

färden och kravet. Utbytet kan vara att minska en negativ upplevelse -

"det är så tråkigt att köra så jag vill komma hem så fort som möjligt",

eller öka en positiv ("jag vill visa kamraterna hur skicklig jag är"). Ofta är

"vinsten" proportionell mot risken, dvs ökad "vinst" (förutsatt att ingen

olycka inträffar) innebär samtidigt' ökad trafiksäkerhetsrisk (risk defini-

eras därvid: givet ett stort antal identiska - eller likvärdiga -skeenden så

kommer en viss andel att leda till olycka). I detta sammanhang bör

noteras att det statistiska begreppet "risk" i sig inte innefattar någon

okostnad (uppoffring) för föraren. Risken innebär en kostnad endast för

dem, som råkar ut för olycka (bortsett från. en samhällskostnad, som ju

bärs av flertalet medborgare). Det värde som den enskilde trafikanten

' åsätter relationen risk/vinst är förmodligen till största delen givet av den

sociala och kulturella miljön.

Eftersom trots allt få olyckor inträffar i en enskild trafikants liv, kan han

inte på egen hand skaffa sig någon uppfattning om vilken'utsträckning

olyckstillfällen är ur statistisk synpunkt likartade och inte heller om dessa

situationers risknivå. Riskbedömningen är alltså något som lärs in teore-

tiskt eller intiutivt skattas utifrån upplevda tillbud eller med hjälp av

analogislut.

I motsats till industriens risker etc, finns det i trafiken inga bestämda

handlingsnormer eller föreskrifter som, om de efterlevs, under alla om-

ständigheter sänker risken till acceptabelt låg nivå. Motsvarande regler

finns inte för vägtrafiken. Att en 'väg är skyltad 70 km/h är ingen som

helst garanti för att det överhuvud är fysiskt möjligt att klara alla kurvor

med denna hastighet och en väg skyltad 90 kan vara helt omöjlig att köra i

denna hastighet i mörker, dimma eller halka.

VTI



15

Detta är en mycket väsentlig skillnad mellan undervisning i trafiksäkerhet

och annan säkerhetsutbildning, t ex i industrin, i flyget och vid järnvägen.

I dessa fall har operatören små möjligheter att själv påverka arbetsupp-

giftens krav och dess risknivå. De krissituationer man övar sig att hantera

är mycket väl definierade, lätta att känna igen och de åtgärder, som krävs

för att eliminera (eller minska) faran följer oftast ett stereotypt hand-

lingsschema. Det visar sig också att om det uppstår krissituationer, som

inte finns beskrivna i handboken och som inte övats, blir tågförarens eller

pilotens agerande lika orationellt och lika förvirrat som den panikslagne

vägtrafikantens. .

4.2 Förarens uppgifter - konsekvenser för

utbildningskonceptet

Föraren har flera olika uppgifter. Man kan, som ett bland många alter-

nativ, dela in dessa i A) att fatta strategiska beslut och B) att genomföra

dessa. En mer detaljerad indelning blir då:

a) strateg

b) taktiker

c) operatör

a) Strateg

Med strategiska beslut menas här långsiktiga beslut. Om vi förutsätter att

beslutet att köpa motorcykel är fattat (annars blir resten av

resonemanget aldrig aktuellt) kan ett strategiskt beslut vara valet av

motorcykel (typ, storlek, fabrikat etc), sätt att använda motorcykeln (köra

på bakhjulet mellan korvkiosken och Stora torget, köra i skogen eller på

road-racingbanan etc), val av semestermål och vägar dit. De strategiska

valen sker (eller kan ske) under så pass lång tid att de kan bli föremål för

medvetna överväganden. Detta innebär dock inte att valet nödvändigtvis

är i konventionell mening rationellt. Forskare är idag eniga om att de

beslut vi människor fattar - både enskilt och i grupp - är oftast högst

irrationella (men ofta förnuftiga i en djupare mening). Det kan därför vara

möjligt att genom att hjälpa föraren (eller den presumtive föraren) att
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bättre förstå sin egen preferensmodell och hur de olika valmöjligheterna är

kOpplade till denna få honom att göra val som på sikt är mer

tillfredsställande och kanske också innebär en lägre risknivå. För att kunna

göra detta måste vi ha en god kunskap om förarnas preferenssystem .(vad

de vill uppnå/få ut av motorcykelåkningen).

b) Taktiker

Taktiska beslut avser beslut i en aktuell (trafik-)situation. Det kan vara

beslut att bromsa, att köra om eller att välja spår i kurva. De flesta

taktiska beslut sker omedvetet enligt vissa bestämda, intränade mönster.

Problemet ligger här oftast i att snabbt kunna identifiera ett mönster i

det aktuella scenariet och att ha goda handlingsalternativ för många

Situationer.

c) Operatör

Föraren skall som operatör genomföra de beslut han fattat. i

bilsammanhang förutsätter man (mer eller mindre uttalat) oftast att detta

inte är något problem. Motorcyklisten har emellertid i vissa avseenden en

svårare uppgift än bilisten eftersom rörelsesystemet för en motorcykel (i

praktisk körning) har fler frihetsgrader än en bil. Motorcyklisten måste

hela tiden samstämma sina manöverimpulser med den information. som

strämmar in från synsinnet, de taktila sinnena, muskelsinnen och

balansorgan. Detta fungerar uppenbarligen lätt så länge kraven är låga

och säkerketsmarginalerna stora. Så snart kraven ökar finns alltid risken

för att systemet blir "över-belastat", dvs föraren klarar inte att ta mot och

tolka signalerna från sinnena och genomföra de nödvändiga manövrerna i

den takt som behövs för att föra motorcykeln dit han vill. Om man utgår

från att ingen önskar en olycka kan man konstatera att operatörsfelen är

mycket vanliga i samband med mc-olyckor. Vid nästan alla singelolyckor

(och de utgör över hälften av alla olyckor med personskador enl

sjukhusstatistik) har varken de strategiska eller taktiska besluten varit så

dåliga att de ofrånkomligen lett till olyckan. Intrycket är snarare att den

"taktiska planeringen" i och för* sig varit realistisk med-utgångspunkt från

sCenariot och den utbildning som föraren kan förväntas ha fått för

körkortet. Det är svårt att förklara vad som händer i andra termer än

"överraskning - rädsla - kapacitetsminskning etc" vilket leder till en

olycka, som rent fysiskt (kördynamiskt) förefaller Oförklarlig. Tyvärr

VTI



17

finns det ett samband mellan taktikval och operativ skicklighet. Det kan

vara så att ökad Operativ skicklighet leder till en generell ändring av

taktiken, vilket kan innebära ökade krav på kapacitet och därmed

minskning av marginaler för det oförutsedda.

4.3 Föraren som reglersystem

I reglertekniska termer utgör körprocessen ett slutet system, där regler-

kretsen innehåller både en återkoppling och en framkoppling (denna reg-

lerteori är närmare behandlad i rapporten "Motorcykelsäkerhet", Fredén

1987). För att kunna framföra fordonet fordras att föraren löser alla dessa

uppgifter - åtminstone någorlunda.

Perception - mottagning och tolkning av olika typer av signaler:

auditiva, visuella, taktila och signaler från balanssinne,

- Kognition - tolkning. av status för syStemet förare -fordon -trafik-

scenario och en prognos för de närmast förestående förändringarna,

- Beslut - taktiska beslutprimärt beträffande spår, hastighet etc och

sekundärt beträffande lämpliga manöveråtgärder,

- Operation - utföra de beslutade manövrerna.

Systemet har en viss marginal i den meningen att "rätt" perception,

kognition och riktiga beslut och operationer alltid ligger inom ett inter-

vall, och så länge lösningen är inom detta sker ingen olycka.

Det är emellertid uppenbart att i alla typer av konventionella "övningar"

tenderar tyngdpunkten på körning att förskjutas nedåt i tabellen över

föraruppgifterna. Perception och kognition förenklas därvid radikalt (upp-

giften är given, övningsbanan är väl känd, det finns ingen trafik att ta

hänsyn till) och kvar finns i stort sett bara operationen och det är därför

huvudsakligen den operationella färdigheten som tränas. Detta behövde ju

i och för sig inte vara någon nackdel. Det är ju en accepterad tränings-

metodik att öva separata moment för att därefter foga ihop dem till en
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komplett sekvens. Dessutom förefaller bristen i den manipulatoriska fär-

digheten vara enbidragande orsak till många olyckor.

En förklaring till att utbildningen inte ger något resultat i form av

riskminskning kan vara att de brister i färdigheten som man tycker sig

observera endast är skenbara. Förarens manövrer är det enda som kan

observeras och det som förefaller vara brister i operationell färdighet kan

vara brister i signaltolkning och planering. Ett annat skäl för attkonven-

tionella körövningar ger ett så dåligt resultat kan vara att under dessa

sätts det normalt använda reglersystemet nästan helt ur spel. I stället'för

ett slutet system som omfattar hela den ovan angivna sekvensen tenderar

systemet att bli "öppet", dvs styrningen sker uteslutande enligt ett tids-

bundet program. Konkret innebär detta att föraren tränas att genomföra

en serie manövrar i bestämd tidsföljd utan att behöva ta speciellt mycket

hänsyn till. signaler (information) från omgivningen. Att så verkligen är

fallet framgår av någraoenkla försök med bl a det körprov, som ingår i

kraven för körkort. Om en av dekoner som definierar körningen flyttas på

ett sådant sätt att banan uppenbarligen blir lättare (mer utrymme för

svängning etc) har en elev, som med god marginal kan köra det ursprUng-

liga provet, påtagliga svårigheter att klara den nya banan. Den tidigare

inprogrammerade' sekvensen av manövrar, som endast i liten utsträckning

styrs av signaler från omgivningen, stämmer inte längre och är inte till

någon hjälp när tidsföljden mellan manövrarna ändras.

En möjlig hypotes till att utbildningen misslyckas är således att eleverna

omedvetet tränas att reglertekniskt sett tillämpa ett nästan helt öppet

system och att denna träning inte på något vis hjälper dem att förbättra

sina prestanda i det normala, slutna systemet. De framgångar som

erhållits med utbildningskoncept, där olika typer av terrängkörning ingått

kan åtminstone delvis förklaras med att där övergår aldrig det slutna

reglersystemet till ett öppet. Körningen är för komplicerad och hela tiden

fylld av oförutsedda. svårigheter och den kan inte genomföras som en

tidsstyrd sekvens av manövrer.
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4.4 Körskicklighetens inverkan på trafikbeteendet

De, som idag kör motorcykel, gör det därför att det skänker dem ett nöje

och en tillfredsställelse. Genom kamrattryck och av andra skäl förknippas

tillfredsställelsen ofta med prestation, dvs grovt sett ju snabbare desto

roligare. Eftersom det även från myndigheternas sida framhålles att ked-

jan (skicklig motorcyklist) = (högpresterande motorcyklist) = (trafiksäker

motorcyklist) gäller (det är ju uppenbarligen detta resonemang som moti-

verar det nya körkortsprovet), underblåses detta prestationskrav, som

motorcyklisten ofta mer än gärna försöker leva upp till. '

Givetvis minskar inte trafiksäkerheten därför att förarna blir kunnigare.

Den obefintliga eller negativa effekten av så många trafiksäkerhetsut-

bildningar hänger samman med att träningen inte bara ökar någon mer

eller mindre trafiksäkerhetsrelevant färdighet, den ändrar ofrånkomligen

även körbeteendet. De som gått igenom kursen vill utnyttja sina nyvunna

färdigheter till att prestera en tekniskt skickligare körning, både därför

att detta_ kan ge större körtillfredsställelse och därför att de känner att

omgivningen förväntar sig att efter kursen skall man vara "duktigare".

Detta är ju i andra sammanhang helt naturligt. Den som lärt sig åka fort

utför försöker vinna prestige och OS-guld genom att utnyttja sin kunskap,

den som lyckats studera in den perfekta föredragningstekniken kommer

att göra allt för att få briljera med sin färdighet för att därigenom främja

sin karriär.

Det är alltså mycket svårt att övertyga kursdeltagarna att deras nyvunna

operativa färdighet endast skall användas som en sorts reservutgång, ett

kunnande som skall finnas tillgängligt när det oförutsedda händer.
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5 ' UTBILDNING I TRAFIKSÄKERHET - ETT FÖRSÖK TILL

KONCEPT

Utbildningen kan innehålla följande sektorer

- Strategi

- Taktik

- Operation

Utbildningen bör inte omfatta beteende i kritiska situationer - det är

förmodligen hopplöst - utan hur man lär sig undvika kritiska situationer,

detta kan ske genom att:

1. Känna sin kompetensnivå och dess konsekvenser och köra därefter ( i

trafiken kan man i betydande utsträckning själv välja sin riskn'ivå och

vilka krav som ställs),

2. Få en stabil kompetensnivå. Även den som inte är duktig (har stor

färdighet) kan vara mycket säker om kompetensen är stabil-*(den finns

alltid där). En konsekvens av detta är att enkla (relativt) kunskaper

skall tränas flitigt, men svåra övningar, som endast lyckas under

gynnsamma förutsättningar, är onödiga eller direkt skadliga. Operativt

enkla manövrar under förhållanden med mycket "brus" (störningar,

distraktion) bör övas.

För att i framtiden få en stabilare grund för etteffektivt utbildnings-

program fordras flera olika undersökningar.

1. Bygg upp en fungerande modell av (regler-)systemet, trafikmiljöförare

- fordon,

2. Analysera och om möjligt utvärdera de kurser som har ett icke kon-

ventionellt koncept,

3. Studera de skillnader som finns mellan nyblivna fordonsförare och de

som har några års erfarenhet. Målet skall vara att nå grundläggande

skillnader bakom de välkända symtomen.
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Figur 1 Svensk övningsbana (Avrostningskurs)
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   Bromsning raktfram tränas år ena hållet. Bmmsning um!
undanmanöver tränas på tillbakavägen.

 

Figur 2
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KÄLLOR

Observation och muntliga uppgifter

Flertalet kurser är bristfälligt dokumenterade och att de handledningar

och anvisningar, som används av kursarrangörerna, följs av praktiska skäl

sällan till alla delar. Denna rapport bygger därför till viss del på erfaren-

heter och intryck som erhållits genom att observera och i vissa fall även

deltaga i vidareutbildningskurser (Sverige och Tyskland) samt genom

samtal med deltagare och arrangörer. - '

Vid sidan av nedan redovisade litteratur har ett antal tidskriftsartiklar,

med reportage från kurser, varit till stor hjälp speciellt för att få en

någorlunda realistisk bild av kursprogrammet i USA. .
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