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ABSTRACT

This report contains a survey of existing emergency

driving training programs and of problems related to

such training.

Initially the concept of critical or emergency situation

and related definition problems are discussed.

An information processing model serves as a background

for the analysis. The various stages of the process

are described and, referring to these, existing training

programs are revieWed.

The effectiveness of relevant training programs is

discussed and the general conclusion is drawn that very

little has been done in the way of styduing the effective-

ness.

The problems connected to the training could be

summarized under the following headlines:

l. Learning - extinction - generalization. This refers

to the fact that by necessity the training is of

very short duration which might result in rapid

extinction. Training is, also by necessity, limited

to very specific situations and the question is

whether the learned behavior is applicable and

used/generalized in other emergency situatiOns.

2. Interference. Refers to the fact that new responses

are to replace possibly firmly established ones

aquired during several years of driving. This might

lead to conflict between the two sets of responses

in a sudden emergency. Interference might also occur

with normal driving behavior.



3. Negative changes in risk acceptance. The driver

might overestimate his own skills after training,

and thus might use smaller safety margins while

driving.

4. Driver Characteristics. Refers to the fact that

special problems can be foreseen with elderly

drivers and with drivers that are already very

experienced and have already learned specific

responses .

Finally the discussion is rounded up by the outlining

of a five-step research program dealing with the above-

mentioned problems.
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BAKGRUND

Träning i halkkörning, säkerkörning och nödsituations-

träning för bilförare har i många år bedrivits i Sverige

och i andra länder. På vissa håll har sådan körträning

införts som ett obligatorium i körkortsutbildningen.

Träningen är kostsam och en utbyggnad av verksamheten

pågår vilket bl a innebär anläggandet av dyrbara banor.

De problem och effekter som kan vara förenade med denna

verksamhet har knappast alls undersökts och Statens

trafiksäkerhetsverk har därför uppdragit åt VTI att

genomföra en probleminventering.



INLEDNING

Kritisk situation är inge något entydigt begrepp. Kritis-

ka situationer kan uppstå genom en rad skilda orsaks-

faktorer, antingen enskilt eller i kombination med va-

randra. Sådana faktorer är att hänföra till fordonet

och dess funktioner, vägen med dess utformning och egen-

skaper i skilda avseenden, omgivande trafikmiljö, andra

förares handlingar, oskyddade trafikanters och djurs be-

teenden, och inte minSt egna felbeteenden som kan leda

till en kritisk situation. Kritiska situationer kan ka-

raktäriseras av att åtgärd av något slag i regel måste

vidtas och genomföras snabbt, ofta under stress och re-

lativt sett i hög fart. De handlingar som måste utföras

kanske dessutom avviker från vad som krävs i normal kör-

ning och kan stå i konflikt med tidigare inlärda beteende-

mönster. Läkare och haveriutredare har ofta påpekat

(Moseley 1961) att en närmare analys av en olycka oftast

ger vid handen att ett skickligare hanterande av fordonet

i nödsituationen skulle starkt kunna bidra till chansen

att överleva.

Föraren gör ofta fel manöver och är inte medveten om just

detta. I andra situationer gör han rätt men gör det för

sent. Lösningen på problemet skulle då vara att öva upp

skickligheten i att klara upp kritiska situationer.

Sådan träning har nu i många år bedrivits på olika håll

i världen, liksom även i Sverige inom ramen för frivillig

fortbildning. På senare tid har även vissa träningsmoment

lokalt införts som obligatorium i körkortsutbildningen,

där möjlighet till träning föreligger. Samtidigt disku-

teras och projekteras anläggningar för sådan verksamhet

runt om i landet.

Uppfinningsrikedomen när det gällt att skapa kritiska

situationer och tekniska hjälpmedel för att artificiellt

åstadkomma dem har varit stor, med det bakomliggande

antagandet att sådan träning måste vara av godo.



Träningens effektivitet har knappast ifrågasatts - man

förutsätter att någon träning är bättre än ingen alls.

Inom landet har inga studier genomförts i anslutning till

sådan träning och även internationellt sett har mycket

sparsamma resurser ägnats att söka utvärdera denna typ

av förarträning. Träning i kritiska situationer är inte

alldeles enkel. Det finns principiella inslag i sådan

träning som gör att det från inlärningsteoretiska ut-

gångspunkter inte kan uteslutas att träningen endast har

kortsiktiga effekter, eller under vissa betingelser tc>m

kan få negativa effekter. Särskilt mot bakgrund av att

träningen är kostsam - dels själva träningen som sådan,

dels byggande och drift av erforderliga anläggningar - är

det betydelsefullt att träningen utformas och genomförs

så att största möjliga effekter erhålls och så att risker-

na för negativa effekter minimeras, om sådana föreligger.

Ju större utbredning träningen får desto mer angeläget

blir det att söka belysa dess skilda aspekter. Inom över-

skådlig framtid kommer majoriteten av körkortsaspiranter-

na att ha genomgått sådan träning i sin grundutbildning.

Likaså kan man förvänta sig att omfattningen även ökar

inom den frivilliga fortbildningens ram. Det finns en

rad principiella och specifika frågor som är nödvändiga

att söka belysa innan man med någorlunda säkerhet kan ut-

forma och genomföra effektiv träning. Ett antal sådana

frågeställningar kommer att analyseras och närmare disku-

teras i denna rapport.

Vad är en kritisk situation?

 

Begreppen critical situation, emergency, near accident

och hazard används omväxlande i litteraturen. Vanligtvis

menar man med dessa termer sådana situationer (1) där

någon i förhållande till föraren, extern händelse in-

träffar, (2) där händelsen inträffar snabbt och över-

raskande, och (3) där sannolikheten för olycka är hög

(Barrett et al., 1973).



En sådan allmän definition kan tjäna som utgångspunkt

för att närmare precisera vilka kriterier som kan använ-

das för att identifiera kritiska situationer. Det bör

emellertid redan nu framhållas att det inte är möjligt

att ge någon generell definition på kritisk situation

som är operationaliserbar på ett entydigt sätt. Det

finns olika utgångspunkter för definitioner i detta

sammanhang, och olika definitioner kommer att omfatta

olika typer av händelser eller kritiska situationer. Det

finns inga möjligheter att avgöra vilken definition som

skulle vara mer "riktig" än andra. Detta definitions-

problem är inte unikt utan ärgenerellt.för de beteende-

och trafikbeteendevetenskapliga områdena (se t ex

Hackman, 1969, som diskuterar fyra principiellt skilda

tillvägagångssätt att definiera de uppgifter som perso-

ner ställs inför i försökssituationer eller verkliga

situationer). Frågan är även om det på detta stadium

är nödvändigt att utveckla en mer stringent generell

definition, entydigt operationaliserbar. Det torde i

detta sammanhang vara tillfyllest med mer allmänna syn-

punkter på vad en kritisk situation är och vilka egen-

skaper som kännetecknar en sådan.

En olycka kan ses som en funktion av ett antal händelser

som inträffar med viss samtidighet. I en kritisk situa-

tion skulle sådana händelser operera men antingen saknas

några eller också inträffar de med viss förskutning i

tiden i förhållande till varandra. Den tillgängliga

tiden för beslut och handling i en kritisk situation

torde därför vara kort och vidare är det sannolikt att

 

föraren kommer att arbeta under större belastning

(stress) än normalt, åtminstone om han i beslutsfattan-

det identifierar det kritiska innehållet i situationen.

En sådan belastning kan leda till negativa följder av

typ förlängd reaktionstid, blockering eller interferens

(sammanblandning av två eller flera beteendemönster).



En annan egenskap hos kritiska situationer är att de in-

träffar med låg sannolikhet under normal körning. Detta

medför att föraren får liten och sporadisk träning eller

ingen träning alls - åtminstone jämfört med den träning

han erhåller i mer frekventa situationer - vad gäller

att upptäcka, identifiera och förutsäga sådana situatio-

ner. välja lämplig åtgärd eller kombination av åtgärder

för att undvika att den kritiska situationen leder till

olycka (beslut), och vad gäller att utföra beslutet

(handling).

Ytterligare en aspekt som skiljer kritiska situationer

från normala situationer kan vara de åtgärder som erford-

ras för att undvika en olycka. En uppgift föraren har

under körning är att undvika att normala situationer ut-

vecklas till kritiska situaitoner. För att lösa den upp-

giften arbetar föraren med väl etablerade beslutsalter-

nativ där antalet alternativ sannolikt är ganska begrän-

sade till antalet (styra informationsinhämtning, öka

beredskapen för vissa handlingsalternativ som fart-

reduktion etc). De åtgärder som erfordras för att und-

vika att en kritisk situation utvecklas till olycka

skiljer sig sannolikt härifrån.

Bromsning är ett frekvent handlingsalternativ under

normal körning. I åtminstone vissa kritiska situationer

är emellertid ett sådant alternativ inadekvat. Det kan

också förekomma situationer som kan kräva annorlunda

fördelning av retardationen över inbromsningsförlOppet

än vad som normalt används av föraren. Spurr (1971)

har funnit att bromsbeteendet blir oregelbundet och in-

effektivt när föraren får syn på en fara. Vidare kan

nämnas kombinationer av åtgärder, t ex bromsning och

väjning, där kritiska situationer torde ställa högre krav

på samordning mellan åtgärder än normala situationer.



Vidare kan en kritisk situation definieras med utgångs-

punkt från föraren. En testsituation som upprepade gånger

klaras av en förare kan inte anses som kritisk även om

den uppfyller ovan diskuterade kriterier, t ex innehålla

olycksgenererande händelser, vara infrekvent etc. Här

förekommer en variation mellan förare; situationer som

är kritiska/svåra för vissa förare är lätta för andra.

Det kan också vara tänkbart att definiera kritiska si-

tuationer genom att utgå från förarens upplevelser. En

 

situation som föraren upplever sig ha bristande kontroll

över och därmed upplever som riskabel skulle kunna kal-

las kritisk. En sådan subjektivt förankrad definition

kan vara användbar i vissa sammanhang, t ex om man vill

studera effekter på uppmärksamhetsnivå och handlings-

beredskap. Definitionen har emellertid vissa uppenbara

konsekvenser. Föraren kan uppleva en situation med

"objektivt sett" hög olyckssannolikhet som icke kritisk

helt enkelt beroende på att han inte identifierat si-

tuationens kritiska inslag, och vice versa.

Ytterligare ett avgränsningskriterium som kan diskute-

ras utöver ovan nämnda kan formuleras utifrån nuvarande

grundutbildning. Kritiska situationer skulle i denna

 

mening utgöras av sådana situationer - definierade uti-

från ovan nämnda kriterier - där träningen under grund-

utbildningen är så pass begränsad eller obefintlig att

varaktiga beteenden ej etableras.

Denna diskussion skulle kunna sammanfattas genom att

delvis återvända till den definition som utvecklats av

Barrett et al (1973). En kritisk situation måste vara

en situation som i en objektiv mening har (1) hög olycks-

sannolikhet. Det finns rimligen en avsevärd variation

i olyckssannolikhet bland situationer som i gängse me-

ning betraktas som icke kritiska. Emellertid måste

emellertid något element i situationen vara högt laddad

i olyckssannolikhet om man därvid räknar över förare och

över situationer. Vidare skulle en kritisk situation



innehålla (2) en händelse som uppkommit antingen genom

tidigare felhandling eller felbedömning från förarens

sida eller legat utanför hans kontroll. Situationen i

dess helhet skulle vara (3) sällsynt i den enskilde

förarens perspektiv. Huruvida detta är ett definitions-

kriterium eller en följd av definitionen kan här lämnas

därhän. Situationen skulle vidare kräva (4) åtgärd av

föraren för att inte utveCklas till olycka (kurs- eller

fartändring). Slutligen skulle (5) den tillgängliga

tiden för beslut och åtgärd vara kort och därmed ställa

krav på snabbt beslutsfattande, snabbt genomförande av

åtgärd och precis koordination av åtgärder.

Vissa inslag i denna allmänna definition kan omedelbart

diskuteras, t ex (4) att åtgärd är nödvändig. Otvivel-

aktigt kan man föreställa sig kritiska situationer som

bäst löses genom att föraren inte vidtar någon åtgärd

alls utan bibehåller ursprunglig fart, placering osv.

Situationen kan ha varit kritisk i meningen att hög risk

för olycka förelegat. Tre skäl gör det emellertid i

detta särskilda sammanhang ändå ändamålsenligt att be-

hålla åtgärdskraveta För det första erhålls en begräns-

ning av begreppet kritisk situation som gör det lätt-

hanterligare och mer entydigt. Om kravet på åtgärd ute-

lämnas skulle begreppet kritisk situation bli än mer

heterogent och kunna omfatta snart sagt vilken situation

som helst bara den har en viss hög olyckssannolikhet.

Ur definitionssynpunkt är olyckssannolikhet betydligt

svårare att praktiskt hantera. För det andra är rimli-

gen de situationer som ställer krav på åtgärd för att

inte utvecklas till olycka betydelsefullare ur säker*

hetssynpunkt än de situationer som inte ställer några

särskilda åtgärdskrav. För det tredje torde den enskilde

föraren och hans förmåga i princip vara mer utslagsgi-

vande i sådana situationer som ställer krav på åtgärd.

Dessa situationer torde därför vara intressantare för

träning, Förarens potentiella möjligheter att kontrollera

situationen berör hela informationsprocessen från upp-

täckt och informationsbehandling till beslut och åtgärd.



FÖRAREN SOM INFORMATIONSBEHANDLARE

Två typer av krav ställs på föraren vid bilkörning,

nämligen följande (Michaels, 1961; Ross, 1961):

(1) Vägledning, bestående av inhämtande och bearbet-

ning av information från omgivningen.

(2) Kontroll, som består av översättning av vägled-

ningsdata till beslut och psykomotorisk kontroll

av fordonet

Dessa funktioner möjliggör för föraren-fordonet att

röra sig i riktningar och hastigheter som delvis be-

stäms utifrån omgivningendelvis är självinitierade,

De möjliggör också för föraren-fordonet att undvika

andra fordon och fasta föremål.

Vägledningsfunktionen kan i sin tur brytas ned i tre

 

underuppgifter: avsökning, identifiering och förutsä-

gelse (Schlesinger 1972). Genom att utföra dessa.upp-

gifter får föraren reda på var han skall titta, när,

vad han skall titta efter, och vilka slutsatser han

skall dra av det han uppfattar.

De frågor som föraren på detta vis ställs inför kan

sägas vara följande: Förekommer det någonting som skulle

kunna påverka min körning? Vad är det i så fall? Vad

kan jag förvänta mig kommer att hända?

Avsökningen består alltså av observationsfunktioner

där detgäller att notera närvaro eller frånvaro av

vissa kritiska företeelser i trafikmiljön. Identifie-

ringen innebär att man klassificerar de observationer

som gjorts i enlighet med deras informationsinnehåll.

Förutsägelsen betyder att man utifrån den tillgängliga

informationen söker räkna ut vad som kommer att ske när-

mast i tiden.



Om föraren behärskar dessa moment på ett effektivt och

precistsüüj:innebär detta att han kan förutse olycks-

risken i en situation som är under utveckling och att

han kan planera de åtgärder som syftar till att föra

honom fram effektivt och säkert.

Kontrollfunktignen omfattar i sin tur två underuppgif-

ter: beslutsfattande och handlande. Beslutsfattandet

avser val av handlingsalternativ baserade på den infor-

mation som man får in genom de informationsbearbetande

processerna. Föraren skall t ex införa en ljussignal,

bestämma om han skall stanna eller ej, var han i så

fall skall stanna, och hur hårt han skall bromsa.

Handlandet hänför sig då till förarens impulser till

fordonet och återkopplingen från fordonet till föraren.

TRÄNING AV VÄGLEDNINGSFUNKTIONEN

Träning i upptäckt eller avsökning:

Vissa forskningsresultat tyder på att det vore möjligt

att urskilja olycksskapande förare genom att observera

hur förarna gör observationer av omgivningen. Sålunda

menar Smith (1956) att olycksfria förare utvecklar

systematiska observationsrutiner medan mindre skickliga

förare tenderar att ägna mera tid åt manövreringen av

fordonet och till icke-relevanta stimuli som det omgi-

vande landskapet, personliga funderingar eller till

händelser som inträffar inuti bilen.

Schlesinger (1972) definierar.avsökning som de obser-

vationsprocedurer som är till för att notera närvaron

eller frånvaron av kritiska objekt eller avvikelser i

körmiljön.



För att kunna studera processen gör han dessutom en

uppdelning av avsökningsuppgiften i tre delkomponenter:

a) uppmärksamhetsfokus, b) avsökningstakt och c) av-

sökningsmönster.

Med uppmärksamhetsfokus menar man då vart och vad fö-

raren tittar på när han möter en körmiljö som ständigt

förändras.

Hur mycket tid som ägnas åt att iaktta olika element

som ingår i körmiljön kan sägas vara ett uttryck för

avsökningstakten.

Avsökningsmönstret avser då hur systematiskt föraren

genomför sin avsökning.

Att avsökningsmönstret förändras med körvana-har påvi-

sats i ögonrörelsestudier (Zell 1969, Mourant och

Rockwell 1971). Han fann bl a att ovana förare hade

ett snävare ögonrörelsemönster och att de koncentrerade

detta närmare fordonet än vana förare. I dessa under-

sökningar tolkas det förändrade avsökningsmönstret också

som att förarna med stigande vana och skicklighet även

systematiserar informationsinhämtningen.

Man har inte lyckats påvisa något signifikant samband

mellan allmänna sensoriska prestanda hos normala förare

och deras körprestationer. (Goldstein 1961). Vad Som

är kritiskt tycks vara förarens förmåga att använda

sin tillbuds stående kapacitet på ett systematiskt

sätt.

Den tid som står till buds för beslutsfattande och åt-

gärd i trafiken är i allmänhet kort eller alltför kort.

Det gäller därför att utveckla en så effektiv observa-

tionsprocedur som möjligt. Detta försöker man lära ut

i det s k Smith-systemet (Smith and Cummings 1956).
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Sålunda utförs det observerande beteendet med en upp-

sättning instruktioner enligt vilka individen hela ti-

den skall tala om för sig själv vart han skall titta.

Schlesinger påpekar att sådana rutiner är nödvändiga

men också att man behöver ta reda på för- och nackdelar

med olika avsökningsrutiner under olika körförhållanden.

Olika avsökningsrutiner kan således krävas för dags-

ljus- respektive mörkerkörning. Kunskapen är på detta

område mycket ringa.

När det gäller differentiella faktorers betydelse för

avsökningsbeteendet så har Barrett (1973) funnit att

kvinnor, unga förare och gamla förare visar ett större

beroende av det omgivande visuella fältet när detgäl-

ler att plocka fram relevant information än övriga

grupper. Möjligheten för dessa att identifiera relevant

information i en trafiksituation är sålunda mer be-

roende av hur situationen i övrigt ser ut. Detta skulle

kunna innebära att dessa grupper skulle ha svårare att

lära sig ett effektivt avsökningsbeteende.

Träning i identifiering:

Från andra forskningsfält finns erfarenheter som pe-

kar mot att träning i identifiering kan vara effektiv.

Sålunda rapporterar Gagnê (1962) att träning i identi-

fiering av visuella "ledtrådar" haft stora effekter när

det gäller prestationer i spårningsuppgifter av typ

luftvärnssikte och flygplansmanövrering.

Det har också visat sig att förare med bättre statistik

i fråga omolyckor och lagöverträdelser också lyckades

bättre med att identifiera de viktiga dragen i en kör-

situation, sompresenterades på en bildskärm, än andra

förare (Spicer 1962).
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Träning i identifiering syftar alltså till att få fö-

raren att veta vad han skall vara uppmärksam på och

söka-efter i synfältet - att lära sig välja ut och känna

igen de moment som kan leda till en kritisk situation.

Det verkar dock inte som om det har förekommit några

egentliga träningsprogram för bilförare, men däremot

ett för lokförare.

Man menar sig ha kunnat konstatera att de som är skick-

liga att extrahera de relevanta elementenur den vi-

suella miljön också är de som har lägsta frekvensen

olyckor. Spicer (1962) Visade sålunda att graden av

skicklighet att identifiera relevanta element kunde

differentiera mellan olycksfria och olycksdrabbade

förare.

Den metod som använts i dessa studier - att använda

filmat material - har visat sig framgångsrik och har

den fördelen att den medger träning i identifiering i

många skilda körmiljöer.

Träning i prediktion:

Begreppet träning i prediktion hänför sig till över-

sättning av stimulusinformation till tänkbara följder

i senare tidsmoment i enlighet med regler, lagrade i

minnet (Schlesinger 1972). Dessa regler innehåller:

rena trafikregler, lagbundenheter som har att göra med

andra trafikanters beteende och med mänskligt beteende

i allmänhet och lagbundenheter som rör fordonsdynamik

och som man skaffat sig genom körerfarenhet.

För att klara interaktionen med övrig trafik och kon-

trollen av det egna fordonet ligger inlärning av så-

dana regler och lagbundenheter bakom de flesta förut-

sägelser som behöver göras.
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De bedömningar som då måste göras gäller framför allt

hastighet, avstånd, marginaler, riktning och annat

förarbeteende.

Schlesinger anser sig inte ha funnit några tränings-

metoder som specifikt tar sikte på snabba och korrekta

bedömningar. Däremot har man ofta sökt demonstrera

för elever hur dåligt man fungerar när det gäller så-

dana bedömningar.

Fletcher (1962) har skapat ett utbildningsprogram som

bland annat ger en systematisk träning i förutsägel-

ser av de åtgärder som andra förare kan tänkas vidta

och som kan utgöra en fara för en själv. Man får alltså

lära sig att förknippa den tänkbara faran med fordonens

relativa rörelser och placeringar.

En teknik som använts för detta ändamål är "kommente-

rande körning" och som går ut på att föraren kommente-

rar de tänkbara faror han upplever.

Carmichael octhugunin (1956) rapporterar att kommen-

terande körning ökar förarnas känslighet när det gäller

kraven på korrekta observationer, på identifiering av

viktiga stimuli och på tolkning av de problem som kör-

uppgiften ger upphov till. Författarna menar att fö-

rarna blir medvetna om distraherande moment, om de vik-

tiga stimuli som de missar, och om de problem de inte

hade tänkt klara upp.

Kommenterande körning är alltså inte någon teknik som

skulle vara speciellt inriktad på prediktion utan har

ett bredare påverkansspektrum.

De studier som gjorts beträffande förares möjligheter

att bedöma avstånd, hastighet och relativa rörelser

visar alla att människan har mycket begränsad förmåga

i dessa avseenden även i normala situationer, vilket
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kan vara förvånande (Barch 1968, Olson et al 1961,

Wright and Sleight, 1962 och Björkman 1963). Dessa

studier bygger på en rad antaganden om hur människan

gör dylika bedömningar - antaganden som resulterar i

att man undersökt enskilda faktorer i bedömningssitua-

tionen.Ikä:kanske snarare är så att man i stället väger

samman flera faktorer på en gång i bedömningen. Följ-

aktligen torde det vara vanskligt att skapa tränings-

metoder för något som man egentligen inte vet hur det

går till. Verklig trafik ger dessutom mängder av trä-

ningstillfällen.

TRÄNING AV KONTROLLFUNKTIONEN

Träning i beslutsfattande:

De beslut som en bilförare måste fatta_i trafiken är

många och verierande, alltifrån enkla, mer eller mindre

automatiska, till komplexa beslut i kritiska situatio-

ner, Somliga beslut är enkla val mellan två alternativ,

som omkörning - icke omkörning, och andra av mera kon-

tinuerlig typ, som val och bedömning av hastighet.

Baker (1971) gjorde bedömningen att bilförarna gör

två miljarder beslut som inte leder till dödsolycka

på varje beslut som resulterar i en sådan (i detta

sammanhang betraktas ett beslut som en föraraktivitet

som leder till justering av acceleration, deceleration

eller rattutslag); Baker citerar också Plattsom funnit

att en bilförare i trafiken konfronteras med:

1. tio eller flera trafikhändelser per sekund

2. två eller flera förarobservationer per sekund

3. ett till tre beslut per sekund

4. 30 till 120 handlingar per minut

5. minst ett felaktigt handlande varannan minut

6. en potentiellt farlig situation var eller varannan

timme

ett kollisionstillbud en eller två gånger per månad

8. en kollision per sex års bilkörande

9. en personskada per 40 års bilkörande
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Några direkta studier av träning i beslutsfattande

eller något träningsprogram med direkt inriktning på

detta, verkar inte finnas redovisat någonstans.

Schlesinger (1972) använder dock uttrycket "Otvivel-

aktigt har påhittiga förarutbildare hittat på systema-

tiska procedurer för att träna förare i beslutsfat-

tande",

Här kan möjligen anmärkas att den uppdelning av förar-

uppgiften i delförmågor, som här gjorts av Schlesinger

kan leda till ett skapande av artificiella gränser

mellan dessa delar och sålunda medföra att man bortser

från mera övergripande träningsprogram, som innehåller

moment, som i och för sig, täcker respektive undergrup-

per, men som kanske inte klart går att avgränsa.

Ett sådant fall kan sägas.utgöras av den träning som

bedrivs vid California Highway Patrol Academy. I EVOC_

(emergency vehicle operations course) är de olika mo-

menten av vägledning, beslutsfattande och handling

integrerade i en helhet (programmet presenteras utför-

ligare under punkten "Träning i handlande").

Ett annat exempel utgörs av en experimentell fältstu-

die, beskriven av Payne och Barmack (1963), i vilken

man testade Smiths and Cummings träningsprogram för

yrkesförare. Häri betonades två huvudpunkter:

1. Att utveckla perceptuella färdigheter för att göra

det möjligt för föraren att upptäcka potentiellt

farliga trafiksituationer så att han kan vidta åt-

gärder i tid.

2. Hantera farliga situationer innan de hinner bli

kritiska,

Resultaten från en uppföljande studie av olycksinbland-

ningen för de deltagande förarna, jämförda med en
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kontrollgrupp, visade inga signifikanta skillnader,

men däremot visade det sig att effektiviteten i hög

grad var beroende av vilken lärare som instruerat ele-

verna .

Ford Motor Company har också tagit fram ett program

som inriktar sig på beslutsmönster och som är tänkt

att användas och utvräderas på 2000 anställda inom

concernen. I skrivande stund har dock inget rapporte-

rats om utfallet. Programmet är tänkt att arbeta på

skilda nivåer, allt från praktiska övningar till broschyr-

material.

Andra mera löst beskrivna program och program av mera

tillfällig natur beskrivs av Goldstein (1973).

Miller (1966) diskuterar den information som skall

presenteras för att underlätta beslutsfattandet och

kommer fram till följande 6 punkter:

de olika stimulusvariablerna i situationen

2. de olika handlingsalternativen

3. de olika variablerna i målbetingelsen och fördel-

ningen av dessas inbördes prioriteter

4. tänkbara följder av valet av vissa handlingsalter-

nativ

5. olika strategier för val av handlingsalternativ

6. den tillgängliga tiden mellan situationens upp-

komst och nödvändig åtgärd

Vissa instruktionsfilmer presenterar denna typ av in-

formation och enligt Barrett (1973) är det troligt att

filmer är användbara i förarutbildningen speciellt på

väglednings- och beslutsfattandeområdena.

Barrett menar också att en av de stora vinsterna, som

kan göras med träning i beslutsfattande skulle kunna

vara att man ger förarna feed-back om deras begräns-

ningar i situationer som kräver beslutsfattande och
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han menar att det finns undersökningar som tyder på

att en individ känner till sina potentiella brister i

sådana situationer, kan han möjligen kompensera för

dessa brister.

Barrett är också mycket kritisk mot användningen av

simulatorer i undervisningen, speciellt när det gäller

träning i beslutsfattande.

Han menar att simulatorerna, i varje fall i den form

de används i trafikskoleundervisningen, inte ger eleven

tillräckligt beslutsunderlag och framför allt alldeles

för lite eller snarare ingen feed-back alls om hur

hans åtgärder påverkar situationen.

Träning i handlande:

Statistiken över olyckor som antas skulle ha kunnat

undvikas genom att föraren gjort en undanmanöver visar

att det finns ett behov av utbildning på området.

Sålunda presenteras i The Swedish Experimental Safety

Vehicle Programme (Samuelsson et al, 1973) en under-

sökning i vilken man fann att i 10,5 % av olyckorna

utgjorde låsta hjul en bidragande orsak. 19 % av dessa

var olyckor i vilka ett bakomvarande fordon körde in

i ett framförvarande..Så gott som samtliga av dessa

0\
0olyckor kunde ha undvikits genom en undanmanöver. 93,8

av förarna fortsatte.i samma körfält när de var på väg

att köra på det framförvarande fordonet - de hade

alltså haft chansen att genom en undanmanöver undvika

kollision. Av relevans i detta sammanhang kan också

de olyckssiffror vara som pekar på den oproportionellt

stora olycksrisken i södra Sverige i samband med snö

och halt väglag (Nilsson, 1976). Siffror som alltså

delvis kan tolkas som beroende på otillräcklig träning

och erfarenhet av denna typ av trafiksvårigheter.

Finska olycksstudier har också visat att många förare

kunde ha undgått eller reducerat effekterna av en olycka
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genom att Vrida på ratten (Näätänen o Summala, 1974).

Olika typer av fortbildningskurser för bilförare med

inriktning på kritiska situationer är tämligen rikligen

förekommande både i Sverige och utomlands - såväl

systematiska och tämligen grundliga som mera osystema-

tiska övningar. Bland de mera systematiska kan nämnas

MHF=SEHKXNñanör vinter- och teknikkörning på halt un-

derlag och Mzs och OK:s "säkerkörningskurser". I dessa

fortbildningsprogram ingår inte enbart övningar i att

behärska och häva sladdutan även övningar i undan-

manövrer och åskådliga demonstrationer av friktion och

styrbarhet med rullande respektive låsta hjul.

Sedan några år ingår ett visst mått av sådan träning

som obligatoriskt moment i körkortsutbildningen i vissa

distrikt. Kursprogrammen omfattar vanligen ca 4 timmar

varav ungefär 45 minuter utgör effektiv körtid för den

enskilde kursdeltagaren. Övrig tid ägnas åt teoretiska

genomgångar, deltagande som passagerare och till Väntan.

Någon utVärdering av hela denna verksamhet i Sverige

har veterligen inte gjorts - inte heller av något av

de enskilda fortbildningsprogrammen.

I USA har sedan länge bedrivits nödsituationsträning

i varierande former. Exempel på sådana är:

National Safety Council's workshops on winter and

emergency driving for teachers of driver education.

En sådan kurs varar två och en halv dag och består av

åtta övningar:

stoppteknik på halt underlagvi

kontrollmanövrer på halt underlag9

sladdkontroll på is0

omkörningsmanövrer på is8

väjningsmanövrer på torrt underlag

kontrollerad bromsning på torrt underlagQ

slalomkörning på torrt underlag.o
C
D
\
1
®
U

I
J
>
U
J
N
I
-
'

punktering på torrt underlag
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National Safety Council har också initierat andra

kurser. Sålunda ger man utbildning i Defensive Driving.

I denna ingår åtta en-timmessessioner med en film om

20 minuter. Kursen är i sin helhet teoretisk och ger

inga tillfällen till.praktiska övningar. Rubriker i

denna kurs är:

Oundviklig eller ej

Tillämpning av defensive driving

Hur man undviker kollisionmed bakomvarande fordon

Hur man undviker kollision med mötande fordon

Hur man undviker kollision i korsningar

Konsten att köra om och bli omkörd

Mystiska olyckor

Hur man undviker vanliga typer av kollisioner

Två studier har försökt utvärdera denna kurs (O'Day,

1970 och Planek et al, 1972). Ingendera var experi-

mentell utan av typ "post hoc" vilket gör att resulta-

ten inte kan sägas vara utslagsgivande. Resultaten var

vare sig särskilt gynnsamma för kursens vidkommande

eller ens särskilt utslagsgivande ur vetenskaplig syn-

vinkel.

Vilardo et al (1969) som också studerat detta programs

effektivitet fann en momentan ökning av kunskapsnivån

hos de förare som tränats jämfört med en kontrollgruppn

Denna skillnad hade dock försvunnit vid en mätning

ett år efter träningen.

Ett annat amerikanskt träningsprogram har utvecklats

av General Motors (Smithson et al, 1971), med specifik

inriktning på att klara av speciella nödsituationer

som valts ut med hänsyn tagen till data rörande olycks-

skapande faktorer. Kursen består av sex övningar:

l. 'Hö asfaltkant: Föraren hamnar med två hjul utan-

 

för beläggningskanten och måste få upp bilen på be-

läggningen igen. Detta kräver stort styrutslag och

en snabb återgång till rakt-framwstyrning när bilen

går över kanten.
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Kontroll av sladd: Här avser man en sladd orsakad

 

av för stort gaspådrag i kurva med halt underlag.

I övningen simuleras denna typ av sladd genom

momentant blockerande av bakhjulen för att skapa

ett sladdmoment. Eleverna tränas i hastigheter

upp till ca 55 km/h, med allt svårare sladd vart-

efter färdigheterna ökar.

Väjning: Eleven får köra en konmarkerad sträcka

som är blockerad i änden. På en förutbestämd punkt

får han instruktion om att väja för barrikaden

genom att svänga höger eller vänster utan_att

bromsa. Det huvudsakliga målet är att få eleven

medveten om att använda bilens väjningsmöjligheter.

Han får se vad man kan göra och kör sen genom öv-

ningen med högre och högre fart i överensstämmelse

med tilltagande förmåga. Avståndet mellan instruk-

tionspunkt och hinder väljs med hänsyn till utrymme

och typ av elev.

Kontrollerad bromsning: Denna övning syftar till

 

att lära eleven bromsa utan att låsa hjulen så att

styrförmågan bibehålls. Övningen kräver väjning

till annat körfält men eleven vet riktningen på

väjningen för att inte göra den för komplicerad

och för att inte maskera den viktigaste aspekten,

som i detta fall är korrekt bromsning. Eleven får

höra att situationen skall simulera att han kör

över ett backkrön och att vid instruktionspunkten

får han syn på ett fordon på hans egen väghalva.

Han skall ta sig förbi detta fordon och tillbaka

i rätt körfält för att undvika mötande trafik och

samtidigt stanna bilen på kortast möjliga sträcka.

Eleven måste lära sig att moderera bromsningen

och att upptäcka låsning och lära sig hur han skall

reagera vid hjullåsning. Max-fart är vanligen ca

70 km/h vid ett avstånd av 16 meter mellan instruk-

tionspunkt och hinder.
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5. 'Plötslig förlust av lufttryck i däck: General

 

Motors har utvecklat en punkteringssimulator, som

består av en pneumatisk ventil som får däcket att

tömmas genom fälgen på en tidsrymd som motsvarar

en plötslig trycksänkning. Trots att punkteringar

inte betraktas som någon primär olycksskapande

faktor, så har rädslan för punktering, möjligheten

att verkligen simulera en nödsituation, och samti-

diga kontrollerande responser på andra fordonssi*

tuationer, lett till införandet av denna övning.

Både fram- och bakhjulspunkteringar simuleras i

hastigheter upp till närmare 100 km/h medan man

kör på rakkurs eller i kurva.

6. Slalomkörning: Denna övning syftar till att ut-

veckla korrekta handgrepp, rytm och timing av

styrningen och att öka förarens förmåga att upp-

fatta de rumsliga förhållandena mellan fordonet och

fasta föremål.

Detta övningsprogram har följts upp med en utvärderande

studie, som ger uppmuntrande resultat (Smithson et al,

1971). Dock var det undersökta materialetlitet och

undersökningen var inte av experimentell natur.

California Highway Patrol's-EVOCHprogram (California

Highway Patrol EVOC) har sin bakgrund i det faktum att

63 % av polisbilarna var inblandade i olyckor per år.

Man skapade då ett träningsprogram baserat på två mål-

sättningar:

1. Att lära ut körtekniska aspekter när det gäller

att framföra ett fordon,

2. Att lära ut metoder för upptäckt och igenkännande

av riskmoment i trafikeng
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Kursen består av ca 32 timmars utbildning - något

varierande med hänsyn till de individuella resultaten -

varav endast ett minimum utgörs av teoretisk under-

visning (ungefär 4 timmar).

Delvis är kursen inriktad på moment som till en del;

är specifika för polisbilar, som förföljande i hög

fart och körning med sirener. I övrigt ingår mera all-

männa moment som halkkörning, som skall tränas till

en nivå där yttre störningsmoment i form av andra for-.

don m*m inte skall göra att kontroll över fordonet

försämras i en sladdsituation.

Defensiv körning tränas i ett för detta ändamål upp-

byggt gatusystem. I den avslutande fasen av denna trä-

ning sker den defensiva körningen under förhållanden

som skapats för att ställa eleven inför så många svåra

och oväntade situationer som möjligt. Man har uppskat-

tat att eleven tvingas till flera snabba och svåra

beslut under fyra timmar i denna fas än han kommer att

erfara under de första fyra åren av tjänstgöring i

bilen. Elevens uppgift består i att söka köra om och

stoppa en "förbrytare" i en framförvarande bil, allt

under det att instruktörer i andra bilar ser till att

försätta honom i besvärliga situationer. Eleven måste

dessutom samtidigt sköta siren och radio och köra

igenom en uppsättning kurvor, korsningar och terräng-

avsnitt. Detta ställer följaktligen stora krav på

förmåga till inhämtande av information och förutsägelse

av potentiella faror och ett korrekt handlande.

Kursen avslutas med kommenterande körning där instruk-

törerna kan få ett begrepp om resultaten av sina an-

strängningar.

Under de sex verksamhetsåren har man lyckats nedbringa

olyckssiffrorna från de tidigare nämnda 63 % av fordo-

nen inblandade per år till 43 %; Olyckssiffrorna för
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samtliga polisbilar i USA visar att 75 % av fordonen

varje år är inblandade i en olycka medan siffrorna för

\0California Highway Patrol var så låga som 35 o (Barrett

et al, 1973).

Här är då att märka att:

1. kursen är mycket omfattande

2. eleverna har hög motivation och

3; att eleverna har en hög beredskap för kritiska

situationer under tjänstgöring i polisbilen

Som tidigare nämnts har knappast några systematiSka

analyser gjorts inom problemområdet. Inte ens inom

trafikflyget, där intensiv nödsituationsträning be-

drivs, har man låtit valen av träningsobjekt och me-

toder styras av problemorienterade analyser.

TRÄNINGENS EFFEKTIVITET

Av praktiska/ekonomiska skäl måste träning av beteende

i kritiska situationer bli kortvarig och frågan är då

om man med dessa förutsättningar kan etablera varak-

tiga beteendeförändringar. Beroende på när träningen

sätts in kommer de tidigare beteendemönstren att vara

olika hårt innötta och därmed också olika svåra att

modifiera eller ersätta med nya mönster. För att ge

största möjliga effektivitet bör följaktligen träningens

mängd eller längd avpassas efter detta eller förläggas

till en tidpunkt då de nya beteendemönstren inte be-

höver konkurreramed redan etablerade - alltså redan i

initialskedet av förarutbildningen.

Som framgår av det föregående har intresset för ut-

värdering av effektiviteten i den träning som bedrivs

varit begränsat och där utvärdering förekommit har

denna sällan varit systematisk, Några säkra slutsatser
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beträffande effektiviteten har följaktligen varit svåra

att dra. Detta belyses bl a av det faktum att inte

ens det mest omfattande programmet, den träning som

bedrivs vid California Highway Patrol Academy, utvär-

dErats annat än i mycket begränsad omfattning. Inoffi-

ciella siffror gällande skillnader i olycksbelastning

åmellan de poliser som genomgått kursen och de som inte

gjort detta ger dock fog för den optimism beträffande

effektiViteten som Barrett et at (1973) uttrycker. Ut-

bildningen är i jämförelse med andra program mycket om-

fattande och vänder sig till förare som redan kan an-

ses vara tämligen erfarnaa Frågan om träningens omfatt-

ning i relation till förarens erfarenhet synes dock

inte ha belysts.

Barrett et al (1973) diskuterar några av de faktorer

hos förarna själva som kan påverka effektiviteten i

träningen. Sålunda påpekarman som tidigare nämnts att

vissa grupper av människor är mera beroende av i vil-

ken omgivning den information, som är viktig, presen-

teras, än andra. Han menar att unga respektive gamla

förare är mera utsatta för detta än den stora gruppen

däremellan. Likaså har man funnit att kvinnor är mera

känsliga än män för den inramning, i vilken informa-

tionen presenteras.

Detta skulle alltså kunna betyda att dessa grupper

skulle vara svårare att träna i exempelvis avsöknings-

uppgifter men kanske också att det skulle gå att göra

stora vinster med träning just av dessa kategorier.

Att framför allt äldre förare skulle kunna utgöra en

problematisk grupp när det gäller träning i kritiska

situationer även i andra avseenden än enbart avsöknings-

beteendet, är rimligt att anta, dels genom att de be-

teenden som skall ersättas redanär så fast etablerade,

dels genom en allmän försämrad inlärningsförmåga.

Ett särskilt problem i samband med nuvarande tränings-

metoder på åtgärdssidan utgörs av det faktum att förarna

tränas att reagera på mycket specifika stimuli som

exempelvis ett visst konpar i en större uppställning
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av koner. Det finns alltså på denna punkt ingenting

som direkt föranleder den förVäntade reaktionen utan

förarna lär sig att söka efter signaler som inte finns

i verklig trafik och som, om de finns, kanske ser helt

annorlunda ut. Från inlärningsteoretisk synpunkt är

detta betänkligt eftersom det inte underlättar den ade-

kvata reaktionen ute i trafiken.

Specifik träning för en viss situation skulle också

kunna skapa svårigheter dels om detta beteende tilläm-

pas i en kritisk situation för Vilken det inte är av-

sett_eller passar, dels om man underlåter att använda

det nya beteendet därför att den kritiska situationen

inte i tillräcklig grad liknar träningssituationen.

Med andra ord generaliseringsproblem (Postman 1972).

Svårigheter av denna typ saknar också belysning i före-

kommande träningsprogram.

En hastig överblick över några av de existerande program-

men visar att de i stor utsträckning hämmas av de rest-

riktioner som otillräckliga utrymmen orsakar. Detta gör

att önskvärda manövrer inte kan tränas och att andra mo-

ment endast kan tränas i orealistiskt låga hastigheter.

En indikation på bristande effektivitet i vissa trä-

ningsprogram fås genom Polisskolans erfarenheter av

nödsituationsträning (i Sverige). Man har därtyckt sig

kunna notera att förarna i en plötsligt uppdykande si-

tuation efter avslutad träning, trots allt återfaller

i panikbromsningsbeteende - ett beteende som dock i

bästa fall modifieras till en undanmanöver efter den

första paniken. Dock har inga systematiska undersök-

ningar av träningsresultaten gjorts.

Liknande iakttagelser har också gjorts i samband med

studier av hur alkohol påverkar förarprestationer i

kritiska situationer. När försökspersoner efter två

timmars intensiv träning i undanmanövrer plötsligt

utsattes för en totalt överraskande situation utnytt-

jade ingen den intränade kunskapen utan samtliga panik-

bromsade rakt fram i stället för att svänga undan

(Laurell 1975).
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Samma tendens går också igen i finska undersökningsre-

sultat i vilka man fann att många förare kunde ha und-

vikit eller reducerat effekterna av olyckan genom att

styra undan (Näätänen och Summala 1974). Näätänen och

Summala (1974) säger att många förares reaktion på

en plötsligt höjd subjektiv risk är en panikbromsning

som inte alls tar hänsyn till trafiksituationens egen-

skaper.

Förutom de positiva effekter av träning i kritiska si-

tuationer som alla har tagit för givna och som ytterst

skulle bestå i reduktion av antalet olyckor och av

olyckornas svårighetsgrad får man inte bortse från

eventuella negativa effekter av träningen. Åtminstone

två typer av negativa effekter är tänkbara.

l. Träningen kan leda till att föraren överskattar sin

egen förmåga att hantera kritiska situationer och

detta i sin tur kan leda till att en förändring av

körbeteendet som medför en ökad exponering för kri-

tiska situationer genom exempelvis ökad hastighet.

Kriterierna för när en situation skall komma att

betraktas som riskabel kan alltså-förändras. Man

kanske sålunda reducerar den subjektiva risken i

situationer där man skulle behöva reducera den ob-

jektiva risken samtidigt som man om möjligt borde

öka den subjektiva risken (Näätänen och Summala

1974).

förekommer finns inte dokumenterat. Man vet alltså

Huruvida denna typ av effekter i verkligheten

inte heller om olika typer av träning har olika

effekter i detta avseende.

Sålunda kan man misstänka att denna typ av effekt

skulle vara särskilt sannolik om träningen uteslu-

tande inriktas på åtgärdssidan på bekostnad av upp-

täcktssidan. Föraren kan alltså tränas till ett
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bra handlag i en kritisk situation, när han väl

blivit utsatt för den. Hans förmåga att upptäcka

och identifiera kritiska situationer förändras

emellertid inte vilket innebär oförändrade möjlig-

heter att undvika sådana situationer.

2. Tidigare har nämnts tänkbara svårigheter att skapa

nya beteendemönster som ersättning för redan etable-

rade sådana. Speciella problem kan då också uppstå

om träningen är så ofullständig att konkurrens kan

uppkomma mellan det gamla beteendemönstret och det

nya, ofullständigt inlärda (Postman 1972). Trä-

ningen "måste" bli ofullständig av ekonomiska och

praktiska skäl, Detta skulle alltså kunna få den

effekten att förarens reaktion, när han hamnar i

en kritisk situation, fördröjs genom att det uppstår

en konflikt mellan den gamla och den nya beteende-

uppsättningen och föraren får svårt att välja någon-

dera. Inte heller detta tycks ha beaktats i någon

studie.

Ett tänkbart sätt att undvika en del av dessa möjliga

negativa effekter vore att ge träningen en delvis annan

inriktning eller ambitionsnivå. Man skulle sålunda inte

sträva efter att förarna skulle uppnå en viss presta-

tionsnivå utan inrikta sig på att låta dem få insikt

om svårigheterna. Alla förare skulle sålunda drabbas

av så svåra situationer att de till slut inte klarar

av dem. Därigenom skulle möjligen den subjektiva risken

kunna bibehållas eller till och med ökas samtidigt som

träningen bidragit till en viss reduktion av den objek-

tiva risken.

Träning i kritiska situationer kan inriktas mot skilda

mål, t ex att lära förarna att:

1. upptäcka, identifiera och förutsäga kritiska situa-

tioner

2. välja adekvata handlingsalternativ, fatta beslut

eller
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3. vidta lämplig åtgärd

Processerna är beroende av varandra - för att t ex fatta*

snabba och korrekta beslut fordras att föraren på ett ti-

digt stadium identifierat de kritiska egenskaperna i den

kritiska situationen. Det första målet syftar sålunda till

att lära föraren att förutsäga kritiska element i normala

situationer så att han kan förhindra att de utvecklas till

kritiska situationer. De båda andra målen syftar till

att lära föraren att undvika att en kritisk situation

utvecklas till en olycka.

AV vad som tidigare sagts framgår att man i viss omfatt-

ning redan bedriver träningsverksamhet i Sverige vad gäl-

ler att handskas med fordonet när man råkat hamna i en

kritisk situation. Det är därför Väsentligt att snarast

söka förvärva mesta möjliga kunskap hur sådan träning

skall bedrivas för att åstadkomma ett optimalt resultat.

Av praktiska skäl är det följaktligenKnaturligt att under-

sökningsresurserna till att börja med koncentreras till

den praktiska körträningen och att den teoretiska träning-

en ges ett större utrymme först därefter. Det reses allt

starkare krav på anläggandet av kommunala övningsbanor

och för en optimering av resursanvändandet är det viktigt

att ett faktaunderlag kan tas fram så snabbt som möjligt.

Invändningen kan naturligtvis göras att man först bör

lära sig att upptäcka farorna i tid för att kunna undvika

att hamna i kritiska situationer men det är trots allt

knappast möjligt att genom eget förutseende körsätt skapa

en garanti för att inte råka ut för kritiska situationer.

Probleminventeringen har, som framgått, huvudsakligen in-

riktats på personbilsförarna, men de flesta av de aktuella

problemen är av generell natur och torde gälla även för

andra fordonsslag. Problemen berör sålunda i princip även

exempelvis förare av tunga fordon och motorcyklar.

Speciella problem kan dock förutses t ex vid utformningen

av detaljprogram med hänsyn till de speciella fordonsdy-

namiska egenskaperna hos dessa fordon.
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SAMMANFATTNING

De problem som är förenade med träning i kritiska situa-

tioner kan delas in i flera grupper:

"Marknadsproblem"

Med, som hittills, en stor del av träningsverksam-

heten i form av frivillig fortbildning, uppstår pro-

blemet att man endast når denkategori förare, som

redan är intresserad av säker bilkörning och kanske

inte dem som mest skulle behöva träningen. Erfaren-

heterna från tidigare träningsverksamhet pekar också

mot att äldre förare ochkvinnor kan vara svåra att

nå med denna typ av fortbildning.

Föraregenskaper

L
Under denna rubrik finner man problem som ror al-

ders-, körs- och erfarenhetsskillnader. Erfarenhet

täcker i detta fall inte endast antal körda mil

eller antal körkortsår utan även eventuella tidigare

erfarenheter av kritiska situationer.

Inlärnings- och generaliseringsproblem

Träningen är, i de former den i dag bedrivs, dyr-

bar, vilket gör att den med nödvändighet blir kort-

varig. Detta leder till frågeställningar om hur

lång träningstid som krävs för att skapa varaktiga

beteendeförändringar; om, mot bakgrund av köns-,

ålders- och erfarenhetsskillnader, det krävs olika

mängd och olika uppläggning av träningen för olika

förare. Problemet bottnar i att normal bilkörning

endast erbjuder fåtaliga och sporadiska tillfällen

till träning i kritiska situationer. De eventuella

effekter som en formell träning kan ge torde därför

vara känsliga för längre perioder utan träningstill-

fällen.
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Eftersom ekonomin i systemet är viktig skulle detá

vara fördelaktigt om någon del av träningen skulle

kunna ske i form av teoretisk undervisning,vilket

leder till frågeställningar om vilka moment som kan

lämpa sig för sådan undervisning. Lämpliga former

för integrering av teori och praktik ingår också i

detta problemkomplex.

Av uppenbara skäl är det omöjligt att bedriva trä-

ning i kritiska situationer ute i verklig trafik.

Följaktligen möter man också problem när detgäller

val och utformning av de situationer som skall trä-

nas. Det gäller således att, utan att göra träningen

riskfylld, göra den tillräckligt realistisk att

upplevelsen av att det rör sig om en kritisk situa-

tion ändå blir tillfredsställande. I detta samman-
hang uppstår också problem med att dels skapa trä-

ningssituationer som gör att det nya beteendet kan

generaliseras till_ och därmed tillämpas i alla

tillämpbara situationer, dels se till att den in-
lärda färdigheten inte kommer till användning i fel

situationera Här är att märka att olika typer av

fordon kan kräva olika beteenden och att problem

därför kan uppstå vid byte mellan olika typer. Till

yttermera visso kan ett och samma fordon bete sig

olika i samma situation med olika belastning eller

lufttryck.

Tänkbara negativa effekter av träningen

I. Träningen kan leda till ökat risktagande genom

övertro på de resultat_träningen kan ha givit

i form av ökad förmåga.

II; Interferensproblem kan uppstå genom att gamla,

fast rotade beteenden skall ersättas med nya

som är ofullständigt inlärdaa Detta skulle då

kunna leda till att handlandet fördröjs i en

plötsligt uppkommen kritisk situation,
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III. Svårigheter skulle också kunna uppståom det

tränade beteendet tillämpas i en situation för

vilket det inte var avsett eller för vilket

det inte passar.

PROJEKTFÖRSLAG

Mängden erforderlig träning och resistens mot glömska

Problemet har sin utgångspunkt i att normal körning

endast erbjuder sporadiska tillfällen till träning i

kritiska situationer. De effekter som formell trä-

ning kan ge torde därför vara känsliga för längre

perioder utan träningstillfällen.

Ett träningsprogram (t ex den träning som f n bedrivs

'gemensamt av kommunerna i Stockholmsområdet (Gillinge

banan)) används på förare med olika körerfarenhet,

kön och ålder. Dessa förare fördelas på grupper som

får varierande mängd av träning: 1 tim eller 8 tim

fördelat på flera tillfällen. Prestationsnivån re-

gistreras såväl under träningens gång som omedelbart

efter avslutad träning och på längre tidsavstånd

från träningstillfället, exempelvis 1 mån, 6 mån

resp 1 år.

Förarna utsätts dessutom för överraskningssituation

vid sista mättillfället. Oberoende variabler: trä-

ningsmängd, ålder, körerfarenhet, kön. Gruppen med

minsta körerfarenheten bör lämpligen bestå av förare

under grundutbildning för körkort.

Interferensproblem.

Problemet har sin utgångspunkt i att förare med ett

redan fast etablerat beteendemönster ges en mycket

kortvarig träning i ett nytt beteende som i vissa si-

tuationer skall ersätta det tidigare etablerade.

Förare som genomgått träningsprogram jämförs med

förare, som icke fått träning, i en helt ny och

överraskande situation.
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Effekterna prövas på förare som just påbörjat förar-

utbildningen (mindre än 1000 km körvana) och på fö-

rare med stor körvana (mer än 100000 km) med hypote-

sen att interferenseffekterna är mest uttalade hos

de vana förare som genomgått träning. Interferens-

effekterna mäts i termer av upptäcktsavstånd/tid

till hinder i överraskningssituation plus prestation

i själva manövern.

Påverkan på riskkriterier.

Problemet utgörs av att den subjektivt och förhOpp-

ningsvis också objektivt större säkerheten kan komma

att utnyttjas i form av högre hastigheter och mind-

re marginaler.

Effekterna kan testas genom att förarnas val av in-

gångshastighet i en ny och obekant situation regist-

reras. Genom ett progressivt belöningssystem som

premierar hög ingångshastighet samtidigt som det

ger avdrag för begångna fel kan då utläsas om risk-

villigheten ökar med träning. Träningsnivån varieras

i tre steg: 1. otränade förare 2. förare som tränats

med stigande svårighetsgrad på övningsuppgifterna så

att de lämnar träningen med känslan av att inte

klara riktigt kritiska situationer. 3. förare som

tränats på normalt sätt i övningsprogrammet till en

punkt då de känner att de någorlunda behärskar de

kritiska situationerna. Av principiellt värde vore

också att undersöka omålder, kön, körvana påverkar

de eventuella effekterna.

Transfereffekter.

Delprojekt omfattar två delar. I den första delen

fördelas ett antal förargrupper på ett antal olika

träningsprogram som vardera består av endast en kri-

tisk situation. Transfereffekter studeras på kort

och längre sikt genom att vid olika tidsavstånd från

träningen mäta prestationen i samtliga situationer -

alltså även de för vilka förarna inte tränats. I
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projektets andra del studeras frågeställningen huru-

vida det är effektivare att etablera överinlärning i

en situation med hög generaliserbarhet, jämfört med

att fördela denna inlärning på ett flertal specifika

situationer. I samtliga fall jämförs sålunda förare

som tränats för specifik situation dels med förare

som inte fått någon nödsituationsträning dels med

förare som tränats i andra kritiska situationer.

Relationen mellan teori och praktik.

Rubriken avser ett studium av huruvida teoretiska

,genomgångar kan ersätta eller förkorta den praktiska

körningen. Körprestationerna jämförs efter avslutad

träning för tre grupper l, otränade förare 2. förare

som_genomgått praktiskt träningsprogram och 3. förare

för vilka 50% av träningstiden utgjorts av teoretiska

genomgångar och 50% av praktiska övningar. Av stort

intresse är här också körvanans betydelse. Man kan

möjligen förvänta sig att teoretiska genomgångar kan

ha ett större värde för helt oerfarna förare än för

mycket vana förare.

Punkterna 1-4 är av grundläggande natur och bedöms

som nödvändiga att utreda innan mera permanenta ut-

bildningsprogram kan etableras. Vad beträffar punkt

5 är den av mera allmänt intresse, gällande utform-

ning och genomförande av träningen, och innefattar,

förutom vad som ovan nämnts, problem rörande möjlig-

heterna att träna delfunktioner av hela informations-

processen eller problem som sammanhänger med repeti-

tion.
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METODER

För mätning av körprestation finns redan etablerad

och väl fungerande teknik i form av speciella kon-

uppställningar och signalsystem där antal påkörda

koner, stoppsträckor, reaktionssträckor, sidplacerinç

m m kan mätas med god precision. Även mycket små

differenser i förarbeteende kan mätas med denna tek-

nik. Vid VTI finns också utvecklad teknik för mätning

av bromsförlopp, accelerationskrafter, styrutslag

m m. För mätning av vissa reaktioner i överraskande

situationer kan också fysiologiska mätningar av typ

puls och hudmotstånd vara lämpliga.
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