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Det undersökningsproiekt som slutredovisas i denna rapport har genomförts på

uppdrag av statens trafiksäkerhetsverk.

Proiektplaneringen i stort har ägt rum i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Annonsbyran Svenska Budskap AB har svarat för utformningen av de påverkans-

material som använts i undersökningarna. NTF och motororganisationerna har

medverkat vid den' slutliga utformningen av påverkansmaterialen. Materialet

har producerats genom Allmänna Förlagets försorg och distribuerats av Postens

Adressreglster. Vid undersökningarnas genomförande har följande trafiksäker- S

hetsförbund medverkat: StockholmsLäns Trafiksäkerhetsförbund, Göteborgs

Trafiksäkerhetsförening, Värmlands Läns Trafiksäkerhetsförbund, Örebro Läns '

Trafikråd, Västmanlands Läns Trafiksäkerhetsförbund, Kopparbergs Läns Tra-

fiksäkerhetsförbund, Gävleborgs Läns Trafiksäkerhetsförbund samt Västernorr-

lands Läns Trafiksäkerhetsförbund.

AB Svensk Bilprovning har ställt bilprovningsstatlonema inom undersökning..-

omradena till förfogande i samband med insamlig av undersökningsurval .

Vi vill härmed framföra ett varmt tack till ovan nämnda för de stimulerande

kontakter och den värdefulla hiälp som samarbetet inneburit. _

Stockholm l973

Krister Spolander Sven Hamrefors
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l ABSTRACT

The proiect, which has been realized on behalf of the National Road Safety Office,

had the purpose to study the effectiveness of various principles to influence drivers

to participate in further driver education. The proiect included two experiments.

The influence material varied according to a 2x3 factorial design in each experiment.

The influence material was distributed by mail to approximately H .000 subiects

divided in 12 experimental groups. The dependent variable was constitutecl by the

number of reply coupons, on which the subiects requested more information about

further education in their neighbourhood.

Direct influence (in the form of "selling letters") was more effective than indirect

influence (leaflet material based on principles from programmed learning techniques,

containing a number of traffic situation problems).

The most effective direct influence material was intended to form the conception,

that further education is about "the driver and his limitations". Next came materials,

which intended to form the conception that further education is about "traffic rules".

Materials with the conception that further education is about "driving technique and

critical situations" showed lowest_ effectiveness.

The indirect influence technique gave less distinguised difference between the

conception _classes. However, also here materials with the conception that further

education is about "driving technique and critical si tuations" were least effective.

The other two conception .classes - "iudgement problems" and ."traffic rules" - were

both more effective and between themselves equal.

I Age appeared to be an effective target-group variable. Older drivers were more

disposed to further education than younger.

VTl . Rapport 30.



in the direct influence technique, interactions was demonstrated between age and

conception Classe-s. Among younger drivers, the conception class "traffic rules

showed to be less effective than the conception classes "driving technique and

critical situations and the driver and his limitations . Among drivers in the

middle age (30--50 years), the conception class the driver and his limitations"

was more effective than the other two conception classes. in the group of old

drivers, the conception class "driving technique and critical situations" was less

effective. 'the other two classes were more effective and between themselves equal.

influence materials, which tried to form the conception that the traffic requires

"individual skills" were more effective among drivers in the middle age than materials,

which tried to form the cenception that the traffic requires "collective skills".

in the group of ola' drivers, the fact was iust the opposite: here, the conception class

that the traffic requires "collective skills was more effective.

The indirect influence material did not give the same plane results. In the group

of old drivers, the conception class that the further education is about "driving

technique and critical situations" was less effective. Furthermore there was a

tendency that the conception class traffic rules" was more effective than "iudge-

ment problems . Among drivers in the middle age, there was a tendency that the

conception class iudgement problems" was most effective. Among the youngest,

no differences existed between these conception classes.

To the. traffic problems in the indirect influence material, there were solutions of

two kinds given: exhaustive and short answers . No effects were shown, caused

by' the completeness of the answers.

VTl . Rapport 30 .



2 SAMMANFA TTNING

Projektet som utförts på uppdrag av statens trafiksökerhetsverk syftade till att studera

effektiviteten av olika principer för påverkan av bilförare att deltaga i fortbildning.

Projektet omfattade två experiment. Sex påverkansmaterial varierade i en 2x3

faktoriell design studerades i vardera experiment. Påverkansmaterialet distribuerades

per post till ca H .000 försökspersoner fördelade på12 experimentgrupper. Beroende

variabel (mått på påverkansmaterialets effektivitet) utgiordes av Frekvensen returne-

rade svarskupanger dör försökspersonerna utbad sig om ytterligare information om-

fortbildningen på orten .

Direkt påverkan (i form av "sölibrev") var effektivare ön indirekt påverkan (broschyr-

material uppbyggt efter principer från programmerad inlörningsteknik, innehållande

ett antal trafiksituationsproblem) .

För den direkta påverkan var material som syftade till att skapa föreställningen att

fortbildningen handlar om "föraren och hans begränsningar" effektivast. Dörnöst kom

material med föreställningen att fortbildning handlar om trafikregelsystemet . Lögst

effektivitet uppvisade material med föreställningar att fortbildningen göller "körteknik

och kritiska situationer" .

Den indirekta påverkan gav mindre utpröglade skillnader mellan olika föreställningse

klasser. Även här var emellertid material med föreställningen att fortbildningen hand»-

lar om "körteknik och kritiska si tuationer" minst effektiva. De båda övriga föreställ-

ningsklasserna - bedömningsproblem och "trafikregelsystemet" - var effektivare. och

sinsemellan likv'arda .

Ålder har visat sig vara en effektiv målgruppsvariabel . Äldre förare var mer fort-

bildningsbenögna 'dn yngre.

För den direkta påverkan har interaktioner (samband) konstaterats mellan ålder och

för'estöllningsklasser. För yngre bilförare var förest'öllningsklassen "trafikregelsystemet"

ineffektivare ön förestöllningsklasserna "körteknik och kritiska situationer" samt

"föraren och hans begränsning . För förare i mellanåldrarna (30-50 år) var före-

VTl . Rapport 30.



stüllningsklassen "föraren och hans begränsingar" effektivare 'cin de båda övriga

klasserna. För den äldsta förar rov en var föreställninasklassen "körteknik ochxJ

kritiska situationer" ineffektivast. De båda övriga klasserna var effektivare och

sinsemellan likv'cirda .

Påverkansmaterial som sökte skapa förestüilningen att trafiken stallet individuella

prestationskrav var effektivare för förare i mellanöldrarna än material med före-

ställningen att trafiken ställer kollektiva prestationskrav. För den äldsta förarn-

gruppen var förhållandet det motsatta: förest'allningsklassen att trafiken ställe-r

kollektiva restationskrav var har effektivare .P

Det' indirekta påverkansmateriaiet gav inte lika tydliga utslag. För den äldsta

förargruppen varförest'ctllningsklassen att fortbi'ldningen handlar om körteknik och

kritiska situationer den minst effektiva . Det fanns vidare en tendens att före-r

stöllningsklassen trafikregels 'stemet" var effektivare än bedömningsproblem .

För, förare i mellanöldrarna fanns en tendens att föreställningsklassen "bedömningsw

* problem" var effektivast. För den yngsta aidersgruppen förelåg inga skillnader

mellan förest'aiiningsklasser.

Till trafikproblemen i det indirekta påverkansmaterialet gavs lösningar. Två

slags lösningar iamfördes, dels utförliga svar, dels korta svar. inga skillnader

mellan materialen har konstaterats till följd av problemsvarens utförlighet.

VTl . Rap-port 30.



3 BAKGRUND

Statens trafiksäkerhetsverk avser att i samråd med ett antal myndigheter och organisa-

tioner genomföra en informationskampani - under arbetsnamnet Kunskapens år - som

bla syftar till att genom fortbildning öka trafikanternas kunskaper och färdigheter.

Kampanien kommer huvudsakligen att genomföras år l974.

Kampaniplaneringen omfattar tre problemområden, nämligen (l) fortbildningens mål,

innehåll och utformning, (2) dess organisation och resurser, samt (3) marknadsföringen

av fortbildningen till trafikanter och lokala organisationer.

Det undersökningsproiekt som redovisas i denna rapport rör problem i anslutning till det

sistnämnda problemområdet, fortbildningens marknadsföring.

3.1 Tidigare forskning om fortbildning

 

Forskningen inom dessa tre probl emornråden - innehåll, organisation och marknads-

' föring - är mycket begränsad. Av översiktsarbeten att döma rörande förarutbildnings-

åtgärder och andra påverkansåtgärder förefaller det som om intresset både inom forsk*

ning och administrativa organ inriktats mot grundutbildningen och uppföljnings-

program avseende förare belastade med olyckor och regelöverträdelser (sk driver

improvement programs). Fortbildning *- teoretisk och praktisk utbildning som inte

särskilt syftar på probl emförare utan på den normale föraren - berörs endast marginellt

i översiktsarbeten (se tex Norris, l966 s 5 ff, Teals et al, 1968, Miller & Dimling,

1969;. i en relativt aktuell översikt av OECD Road Research Programme sägs tex

ingenting om fortbildning i egentlig mening, l970).

I den utsträckning som erfarenheter redovisas av fortbildning har man huvudsakligen

begränsat sig till den sk Defensive Driving Course (DDC), som National Safety

Council (USA) startat i mitten på éOutalet (Teals et al, l968, Miller & Dimling, l969,

lmhoff, l9680) De erfarenheter som redovisas på detta sätt berör huvudsakligen

det andra och tredie problemområdet, fortbildningens organisation och marknadsföring..

 

l) l Miller & Dimling beskrivs dessa DDC-prOgram med hänvisning till ett större antal

referenser avseende programmets administration och genomförande på lokal nivå.

VTI . Rapport 30.



Vad gäller det första problemområdet, fortbildningens mål och innehåll, finns natur-

ligtvis starka beröringspunkter mellan grundutbildning, driver improvement programs och

fortbildning. Någon egentlig forskning om fortbildningens innehåll förefaller dock

inte finnas. Däremot finns många tankar rörande grundutbildningen som förefaller väl

värda att uppmärksammas för fortbildningens del. Marek & Sten, tex, för en intres-

sant diskussion rörande sk perceptual training, reduced risk training, emergency .

training m m som ger uppslag för en tänkbar inriktning av fortbildningen (l972, s öl ff).u

Smithson (l97l) beskriver en praktisk fortbildningskurs av GM med syfte på emergency

training och redovisar vissa data som tyder på att kurser av detta slag kan reducera.

kommande olyckor, särskilt olyckornas svårighetsgrad.
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Effekterna av fortbildning torde kunna betrakas som okända. Med utgångspunkt från

ett arbete som redan hunnit bli klassiskt av McGuire & Kersh (l97l) rörande grundut-

bildningens effekter skulle en pessimistisk hållning kunna intas. Ser man emellertid

till erfarenheterna av driver improvement actions (inriktade på olycks- och överträdelser]

belastade förare) kan trots de helt olika förutsättningarna vad gäller målgrupper en

viss optimisk kanske anses befogad (se tex Miller & Dimling, l968, Kaestner, l968,

Tallqvist, 197l; en mer försiktig optimism intas av tex Dureman et al, l972).
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Vissa erfarenheter av DDC-prOgrammets effekter finns dokumenterade. lmhoff (l968b)

refererar i en artikel till åtta fall där DDC-programmet sägs ha medfört olyckredukw'

. tioner (företag, enheter inom krigsmakten osv). Utvärderingarna har baserats på

enkla före-efter-iämförelser utan några kontroller och lmhoff rapporterar inte i hur

många fall som programmet genomförts utan att ge effekter.
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Vilardo et al 968) rapporterar ett experiment där man sökt fastställa effekten av

DDC-*prOgrammet vad gäller kunskaper om och attityder till defensive driving.

Effekter kunde konstateras. Dessa är emellertid svåra att tolka 1).

Vidare har O'Day gjort ett mer ambitiöst försök att studera effekterna av DDC-w

pragrammet på olyckor. l undersökning en har dessvärre felaktiga metoder använts

vilket förklarar det överraskande resultatet att olycksrisken närmast ökar efter

det att föraren deltagit i en DDC-kurs.

 

l) Omedelbart efter programmet kunde effekter -- signifikanta men blygsamma - demon-m

streras både i fråga om kunskaper och attityder. ' Efter sex månader kvarstod effek-Å
terna på kunskaper men attitydeffekterna hade försvunnit, Tolv månader efter
programmet var bilden den motsatta. Effekterna i fråga om kunskaper hade för*
svunnit. Däremot' hade attitydelfekterna återuppstått.
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3.2

Ett förhållande som sannolikt fortbildningen ör mycket känslig för - och som inte

beaktats i dessa effektstudier -- är när fortbildningen ges till föraren. Ju mindre

stabiliserat förarens beteende är desto större ör förmodligen sannolikheten för att fort-u

bildning har effekter. Mourant & Rockwell '0972) har tex studerar olikheter mellan

erfarna och oerfarna förare vad gäller visuellt sökbeteende och funnit stora olikheter

och dessutom stora förändringar över tid hos de oerfama förarna. En fortbildning som

avser att påverka beteendet i något avseende bör sannolikt söttas in ganska snart efter

grundutbildningen för att ge effekter; problemet 'ctr emellertid att man inte könner till

'hur stor denna tidsmarginal ör. Fortbildning som syftar till att påverka kunskaper ör_

sannolikt också beroende av körerfarenheten men på omvönt sött. Hör kan man sannou

likt vänta sig störst effekter hos äldre förare, åtminstone att döma av de negativa.

samband mellan kunskaper och person»» eller körkortsålder som vid upprepade tillföllen

konstaterats (se tex Sigge åAhlström, 1966, TSV, 1968:1, 1969, 1970). Vill man

vördera effekten av fortbildning år det därför betydelsefullt att man på något indirekt

sött - tex trafikantens körerfarenhet - tar hänsyn till den variation i påverkbarhet som

sannolikt förekommer.

Undersökningsuppdraget - underlag för marknadsföringsåtgörder

 

Det undersökningsproiekt som redovisas i denna rapport syftar allmönt till att på upp-v

drag av statens trafiksökerhetsverk ta fram Bringpgndeilamgiörnfonribüdpingens_matkpaas:

EärlüsleL EL'têze's;

Som framgår av avsnitt 3.l ovan ör underlaget över: i detta avseende magert. Inte

heller i anslutning till de omfattande fortbildningsaktiviteter på andra områden som

bedrivs av folk-= och fort'bildningsorganisationerna tycks någon egentlig forskning ha

utförts. Statens trafiksökerhetsverk har emellertid i två undersökningar år i972

studerat fortbildningsbenögeiheten hos bilförare (TSV, l973a) . l samband med plane-

ringen av fortbildningskampanien Kunskapens år 1974 har statens trafiksäkerhetsverk

startat ett tiugotal försöksprojekt inom .ett par försöksområden dör en rad praktiska

problem huvudsaklirg en rörande fortbildningens organisation och marknadsföring prövas

(för en översikt se tex TSV, 1973b).
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4.1

PROJ E K TE TS SYFTE

Allmänt syftar proiektet till att utveckla och studera effekten av olika principer

för påverkan av bilförares benägenhet att deltaga i fortbildning .

Projektets syfte l: påverkan av fortbildningsbenägenhet

 

Proiektet baseras på ett konventionellt antagande, nämligen att ökad fortbildnings-

'benägenhet leder till högre sannolikhet för faktiskt deltagande i fortbildningsverk-

samhet. Kan fortbildningsbenägenheten påverkas ökar också det faktiska fortbild-n
. l

mngsdeltagandet ).

Fortbildningsbenägenheten kan antas vara sammansatt av två kategorier av före-u

ställningar, nämligen (i) förarens föreställningar om fortbildning, och (2) förarens

Föreställningar om sig själv som förare och om trafiken. Båda dessa föreställningsn

kategorier innehåller en mängd olika föreställningselement.

Föreställningen om fortêngmng kan tex antas vara sammansatt av föreställningar om

dess syfte och innehåll, dess form osvz). lnnehöllsaspekten är sannolikt ett viktigt

föreställningselement. Upplever tex föraren att trafiken ställer framför allt körm

tekniska krav och att fortbildningen handlar om körteknik bör detta leda till en ;högre

fortbildningsbenägenhet än om han i detta fall tror att fortbildningen gäller trafik"

regler. Av informella interviuer som genomfördes i anslutning till proiektplaneringen

(VTl PM, l972b) förefaller det som om förarna har värderande föreställningar i huvud-a

sakligen tva avseenden, dels vad gäller fortbildningens effekter (nytta för den enskilde

 

l) Även om detta kan förefalla vara ett rimligt antagande är det amstritt, vilket framgår
av den diskussion rörande atti tyd'aeg reppet sam förts på senare tid tex Sandell,
Nowak & Ölander, l970) . Ur rnätsynpunkt är det emellertid en tilltalande paradigrn,
något som ofta förs fram i denna diskussion: attityder är i regel bekvämare att mäta
än beteende (Ölander, se Sandell et al, l970, s 36

Även om faktiskt deltagande i fortbildning_ kan vara ett intressanteia mått på effekten
av påverkan har det påtagliga begränsningar. Variaise n ger så pass laga frekvenser
att det skulle fordras mycket stora experimentgrunper för att demonstrera skillnader
i effekt mellan olika typer av påverkan. Faktiskt fartbildningsdeltagande påverkas.
dessutom av fler variaiimsskäilor än fortiisildningsbenägenhet, en rad fysiska restrikm
tioner", vili-:et gör det svårare att kontrollera förhållandet mellan beroende och

oberoende variabler i ett försök.

2) En detaljerad översikt av tänkbara föl-'estäiiningselement ges i Vil PM, 1972 a.
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föraren), dels vad gäller bekvömlighetsaspekter (svårighetsgrad, sociala kontakt-u

Funktioner osv) . För värderingen av fortbildningens effekter måste rimligtvis före-

ställningen om fortbildningens innehåll vara av central betydelse.

Föreställningarna om sigmsiSilvusgmhiljsårgren?Ekomltgfinken måste vara av samman-

satt natur med komplicerade interaktioner mellan olika föreställningselement.

Som exempel på sannolika föreställningselement kan nämnas upplevd prestationsw

Förmåga, upplevd förmåga att kompensera brister i prestationsförmaga (undvika

kritiska ,situationer osv), föreställningar om trafikens svårighetsgrad och riskexpou

1)
neringen i trafiken ,

Kunskaperna om förarnas föreställningar i dessa avseenden ör mycket begränsade,

vilket försvarar val av föreställningselement För påverkan. Det är emellertid två:

föreställningsgrupper som ansetts vara särskilt centrala för tortbildningsbenögenhet.

Den ena typan av Föreställningselement ör analog med innehållsaspekten somnömndes

ovan och gäller i vilka avseenden som trafiken är kritisk. . De informella intervjuerna

vid proiektplaneringen tyder på att Förarna grovt sett upplever tre typer av kravfiamtl

trafiken! nämligen (l) krav på kunskaper om och tolkning av tratikregelsystemet, (2)

krav på perceptuelia/kognitiva prestationer (bedömningar av trafiksituationer), samt

(3) körtekniska krav vad gäller Fordonets hantering och manövrering (VTl PM, l972 b) .

Den andra typen av föreställningar gäller i vilken utsträckning som trafiksystemet

kräver.individmgålguoch w vad man kan kalla - kglulekilxlawpreitgtlonei: l det förra

fallet baseras Föreställningen om goda prestationer på: ett individuellt Förhållande

.ellan föraren och regelsystemet, tratikmiliön och fordonet. Lör man sig t ex regel-m

systemet är villkoret För goda prestationer uppfyllt. l det andra taliet upplevs trafiken

i ett vidare perspektiv, som ett system som bygger'pa samverkan mellan trafikanter,

dörr det dominerande problemet är tratikanternas anpassning tili varandra. Regelsyste»

met, tex, skulle hör uppfattas som en metod att trafikanterna en gemensam ram För

2)
beteende t .

 

i) En uttöriigare diskussion ges i Vilt PM, W72a.

2) Fortbildning i det förra, ?allet skulie syfta till att Förbättra de individuelia prastaw
tionerna. l det andra tailet skuile iorthildningen syfta till att ge förarna insikt i hur
ndra förare tt..2ng arar, viika toliaznirsgsw och tiiiâêmpningsvariatior'ier som föreimrmner

i er viika percrsrptuailtmrnotoriska variationer och begränsningar
ara osv .

9 r. ;
. .'.v . .v i.. .m e1 Fraga om .rain-(ter.

\.-

som förekommer b i an d
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6.

Figur l . Fortbildningsbenägenhetens tänkta struktur. De föreställningselement som

inramats med streckad linje'är de som påverkansmaterialen har inriktats mot.,

                    

FÖRESTÄLLNINGAR OM Föreställningar om
FQRTBILDNING (INNE- j-9 fortbildningens ef- H
HALL, FORM, OMFATT- fekter
NING OSV)

Föreställningar om __ FöåeStâjjmnåcjr u

fortbildningens inne- ;coh 90 er kam/om_ 7-7

höll: (i) regelsystem- '9 emma. *e' 35
,_ (t ex fortbild- -

et, (2) foraren och , , '-' Z

hans begränsningar, '_-9 mngens svmlghets- 9
samt (3)*körteknik grodr 50m km' ' §2

taktfunktioner) az
..._-

- m
LU

L ' _._,.'. .. Fortbildnings- < _. Faktiskt

:stiiaâtêgrâåst r* ä73 i fortbild-
OCH OM TRAFIKEN Lä] ngng

     

Föreställningarom
trafikens krav: (l)

krav på individuella
prestationer, och (2)

krav på kollektiva
prestationer

       

De föreställningselement som valts för påverkan i projektet är således föreställningar

om fortbildningens innehåll (tre föreställningselement: att fortbildningen handlar

 

Den modell som här använts kan sägas vila på en balansteoretisk grund, tex _
Festingers dissonansteori (en av de mest används). Om det föreligger dissonans

(konflikt) mellan olika element i strukturen "leder detta till en aktivitet som
syftar till att reducera dissonansen på samma sätt som hunger leder till hunger-
reducerande aktiviteter" (Hallaran, 1970, s 99). I likhet med andra balansteorier
förefaller det emellertid inte möjligt att förutsäga vilka reaktioner som en upplevd
dissonans leder till (Nowak et al, 1966, s l8l , 184-186) . En person med upplevd
dissonans - tex låg subjektiv prestations- och kompensationsförmåga, hög upplevd
svårighet i trafiken och positiva föreställningar om fortbildningens effektivitet -
kan bete sig på olika sätt för attreducera dissonansen. Han kan ändra sin värdering
av fortbildningen, han kan ändra föreställningarna om sig själv som förare eller

om trafikens krav, eller han kan försöka reducera dissonansen genom att deltaga i

fortbildningsverksamhet. Befintliga attitydteorier har en begränsad prediktions-

förmåga. Framför allt tycks det finnas en för alla attitydteorier gemensam svag-
het som gäller relationerna mellan attityd och beteende (lnsko, 1967, s 348) .

l di ssonansteoretiska termer skulle kunna sägas att projektet syftar till att skapa
eller öka en upplevd dissonans mellan prestationsförmåga och upplevelse av
trafikens krav, och framställa deltagande i fortbildning som en dissonansreduktion.

VTI. Rapport 30 .
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4.2

om regelsystemet, föraren och hans begränsningar samt körteknik), samt föreställningar

om _trafikenskrgy i bemärkelsen individuella eller kollektiva prestationskrav. Projekt

syfte l gäller sålunda mot vilka Föreställningar och kombinationer av föreställningar

1)som pâverkansmaterial skall inriktas för att ge största fortbildningsbenägenhet .

Projektets syfte ll: påverkansmetoder

 

En konventionell påverkansmetod är argumentation av mer eller mindre "direkt" karak-

tär där argumentationens syfte i regel är ganska uppenbart. Denna typ av argumenta-

tion är vanligt tex i trafiksäkerhetsinformation.

lndirekta argumentationsmetoder som skiljer sig från denna direkta argumentation

kan emellertid utvecklas från principerna rörande programmerad inlärning. Redan i

början på nittonhundratalet hade man konstaterat effektiviteten hos ett inlärnings-

material som skapar ett aktivt deltagande från försökspersonen -genom testuppgifter

som integrerats kontinuerligt i själva inlärningsmaterialet (se tex Lumsdaine, 1963

s 609 ff). Överlägsenheten hos ett material aktivt i denna bemärkelse tycks vara särn

skilt markant i inlärningssituationer som saknar externa motivationella faktorer

(Lumsdaine, 1963 s 615) . Detta är den betingelse som trafiksäkerhetsinformation

oftast arbetar under.

 

1) Ytterligare en aspekt som rör marknadsföringsprinciperna för fortbildning kan tas
upp här, nämligen distinktionen mellan argumentation som inriktas mot primära
mål och argumentation som inriktas m'ot sekundära mal . Argumentation 6333711
riktning mot primära mål baseras på fort-'bildangsv-erksamhetens mål och syftar till
att övertyga bilföraren om att han behöver förbättra kunskaper och färdigheter och
att fortbildningen är en effektiv metod för detta.

En argumentation med sekundära mal utgår från andra mältillstand än skicklighet

som bilförare. Syftet med sådan argumentation är att få bilförare att delta i forte
bildning inte primärt för att bli bättre bilförare utan för att när andra mål . Del-
tagande i fortbildning kan vara ett medel för att få tex sociala kontakter, lösa
fritidsproblem, erhålla status i skilda avseenden eller för att få andra föraregenw
skaper än säkerhet.

l marknadsföringen av fortbildning bör troligen båda argumentationstyperna an-

vändas. grunden maste emeilertid sannolikt utgöras av argumentation som är
orienterad rhötHimära mål . Om en bilförare vill nå ett sekundärt mål som tex

att tillfredsställa sociala kantaktbehov väljer han knappast fortbildning som medel,
om han samtidigt inte är övertygad om fortbildningens värde. För att nå: sekundära
mål av detta slag finns det många mer näraliggande medel i saml'aället.

VTl . Rapport 30.
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Principen tycks inte bara vara användbar för inlärning utan även för attitydpåverkan.

Sörensen (1970) redovisar studier där man genom indirekt påverkan vad gäller attityder

till flyg som bullerkälla påverkade inställningen till flygbuller. Den indirekta på

verkan utgjordes av ett fingerat kunskapsprov. Genom positivt ledande frågor

( nyttan av flyg) försökte man påverka inställningen till bullerkällan. Metoden gav

påtagliga effekter som fortfarande tre år efter påverkanstillfället var bestående.

En liknande teknik kan utvecklas för påverkan av fortbildningsbenägenhet. Ett antal

problemställningar hämtade från trafiksituationer av skilda slag presenteras för för-

sökspersonen. I anslutning till varje problemställning finns en fråga. Efter frågan

1)ges svaret på problemställningen .

Projektsyfte ll gäller således en jämförelse mellan direkt och indirekt påverkan.

Projektets syfte lll: återkopplingen i den indirekta påverkansmetoden

 

'Återkopplingen i det indirekta påverkansmaterialet utgörs av de lösningar på problem:-

ställningarna som lämnas i materialet (feed-back, KR: knowledge of results). Kommer

en indirekt påverkansmetod till användning under-fortbildningskampanjen Kunskapens

år kan trafiksäkerhetsverket av naturliga skäl vilja kombinera två mål: dels att materi-w

alet skall öka fortbildningsbenägenheten, dels att materialetskall öka förarens kun-4=

skaper (andelen förare som är möjlig att påverka så långt som till faktiskt deltagande

 

1) Denna indirekta påverkansmetod är tänkt att arbeta efter följande modell.

(l) Skapa en självgenererande aktivitet vid exponeringen för påverkansmaterialet

(2) Göra försökspersonen medveten om problemställningar i trafiken som han_ tidigare
inte tänkt på eller kunnat formulera och därigenom söka skapa en föreställning

att trafiken är variationsrik och komplicerad.

(3) Söka påverka den subjektiva prestationsförmågan genom att välja tillräckligt

svåra problemställningar. Det är emeilertid viktigt att välja problem som upp-
levs relevanta eftersom dåliga prestationer på "provet" i annat fall sannolikt
inte kommer att påverka den suajektiva prestationsförmågan.

(4) Söka ge försökspersoner: föreställningen att det finns en rad andra problem
liknande karaktär i trafiken och att' den typen av problem behandlas i fort»-
bildning .

i En mer utförlig diskussion av tankegångarna bakom denna indirekta påverkansmetod
finns i den plattform för materialframtagning som annonsbyrån arbetat efter

(V "fl PM, 1973:1). '

VTl . Rapport 30 .
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i fortbildning kan beräknas till 5-10 % - TSV, 19730 - och därför är det rimligt_ 1)

att ge materialet en pedagogisk funktion med avseende på de övriga 90-- 95 procenten

Proiektets tredie syfte är att iömföra utförlig återkoppling (med "pedagogiska" moti-

 

veringar och förklaringar till det korrekta svaret till problemställningen) och en enkel

 

återkoppling av rött/fel-karaktör. Problemet har i viss utsträckning studerats i sam-

 

band med programmeer inlärning och det verkar som om alltför mycket information

i återkopplingen kan ge sömre inlörningsresultat i vissa fall eller har mycket liten

eller ingen fördel framför en mer förenklad återkoppling (Stiernborg, l9éö s 147).

Effekten på attityder (fortbildningsbenögenhet) 'ctr emellertid inte möjlig att förutsäga.

4.4

 

Proiektsyfte IV och V: målgruppsvariabler

Av TSV, l973a, framgår att det finns en ganska stor variation mellan målgrupper i

fortbildningsbenögenhet (öldre förare har större fortbildningsbenögenhet ön yngre,

osv) .

Proiektet syftar därför även till att studera interaktioner mellan målgruppsvariabler

(ålder, kön ochårlig körsträcka) och utformningsvariabler i'påverkansmaterialen

enligt ovan 4. l-3. Det 'ar tex troligt att vissa typer av påverkansmaterial ger bättre

effekter på yngre bilförare och att andra material ger bättre effekter på äldre. l

anslutning hörtill syftar proiektet även till att studera benögenhetsnivån inom olika

målgrupper .

 

i) Det kan emellertid finnas en viss risk för konflikt mellan fortbildningsbenögenhetsm
påverkande och pedagogiska mål . Ju mer utlörande funktion påverkansmaterialet
får desto mindre effekter på fortloildningsiaenagenheten skulle kunna väntas, och
viceversa. Extremfallet utgörs av ett utförligt materiai dör försökspersonen tycker
sig ha fått så pass mycket sakinformation att han inte behöver deltaga i fortbildning .

VTl. Rapport 30 .
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10.

4.5 Sammanfattning projektets syften.

Proiektets syften 'dr sammanfattningsvis följande (i prioritetsordning) .

IV

VTl . Rapport 30.

Studera effekten på Fortbildningsbenögenhet av påverkansmaterial som
varierats i två avseenden, dels med avseende på vilka Föreställningar om
Fortbildningens innehåll som materialet avser att skapa, dels med avseende

på vilka föreställningar om tratikens krav som materialet avser att skapa.

Jämföra effekten av direkta och indirekta påverkansmetoder

Jämföra utförlig återkoppling och enkel återkoppling i den indirekta
' påverkansmetaden (återkoppling = det svar på problemställningen som
lämnas i de indirekta pâverkansmaterialen) .

Studera interaktioner (samband) mellan mölgruppsvariabler och utforma
ningsvariabler i materialen.

Studera sambandet mellan benägenhetsnivan och målgruppsvariabler.



H.

5' i . PROJEKTETS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Tolv påverkansmaterial (i form av "sölibrev"_ som presenterar Fortbildning och

broschyrer) varierade i olika avseenden har distribuerats per post till experiment-

grupper. Beroende variabel (mått på materialens effekter på fortbildningsben'dgen-

het) utgjordes av frekvensen returnerade svarskuponger där försökspersonen anhöll om

ytterligare information om fortbildningen på orten.

Administrativt genomfördes proiektet i två delundersökningar. Delstudie l avsåg den

direkta påverkansmetoden och omfattade sex sk s'ci-librev. P_e_l§_ty_d_i_e_l_l gällde den

indirekta påverkansmetoden och omfattade sex broschyrer.

5 .l Oberoende variabler (påverkansmaterial)

l tabell 2 nedanges en översikt av de direkta och indirekta pâverkansmaterialen och

i vilka avseenden som dessa varierats. Uppställningen ger en sammanfattning av de

instruktioner efter vilka annonsbyrån tagit fram påverkansmaterialen (de sk platt-

formerna, se VTI, 19720, l973a).

VTI . Rapport _30 .
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med variationer i de oberoende variablerna.

  

DIREKT PÅVER-
KANSMAiT-.RIAL
"Sal ibrev )

    

INDtREKT PÅ-
VERK/ANS-
MATERIAL
(broschyrer)

  

FÖRESTÄLLNINGAR
OM TRAFIKENS
KRAV

ÅTERKOPPUNGENS
UTFÖRUGHET

(de svar på problem-
ställningarna som

lämnas i det indirekta

materialet)

i . Krav på
"individuella"
prestationer

2. Krav på "kollektiva"
prestationer .
(samspel mellan
trafikanter)

l. Enkelt svar

(rä tt/fel -
karaktär)

ll. Utförligt svar

(med motiveringar

och Förklaringar)

FÖRESTÄLLNINGAR OM FORTBILDNINGENS tNNEHÅLLll

A . Trafikregelsystemet B. Föraren och hans begränsningar C. Körteknik och kritiska situationer

 

® Regelsystemet innehåller en stor

mängd användbar information av

vilken föraren bara använder en

del ("körningen baseras på ett

onödigt informatiOnsfattigt

underlag") .

Se bilaga l.

Föraren har begränsningar och

systematiska feltendenser.

insikter i sådana allmönmönskliga

begränsningar är nödvändiga för

ett effektivt kompensatoriskt
agerande.

Se bilaga 2.

Q @ Variationen i körförhållanden

skapar kritiska situationer som
det gäller att dels förutsäga,
dels klara av. Huvudsakligen
praktiskt orienterad fortbildning.

Se bilaga 3.

  

Regelsystemets väsentligaste

funktion är att ge förarna en

gemensam ram för agerandet i

trafiken. Toiknings- och tillämp-

ningsvariationer mellan förare

beroende på "ytliga" kunskaper.

Se bilaga 4.

Ökad kunskap om förarens begräns-

ningar förbättrar samspelet i trafi-
ken. inriktning även på kognitiva
faktorer, attityder och motivationella
faktorer. Fortbildningen syftar till att
öka begripligheten i andras beteenden

så att möiligheter till förutsägelser

och anpassning ökas.

Se bilaga 5.

  

Olika körförhöllanden och de kritiska

si tuationer dessa skapar påverkar sam-

spelet mellan trafikanterna. Ett effektivt

samspel förutsätter kunskap om vilket
utrymme som olika körförhöllanden ger
förarens och fordonets egenskaper.

Se bilaga 6.

 

A. Trafikregelsystemet B . Bedömningsproblem C. Körteknik och kritiska situationer

  

g Trafikregelproblem, tolkning och
analys av regler, märken etc.

Se bilaga 7:1-2

ø Bedömning sprobl em

Se bilaga 8:1-2

Problem rörande fordonets beteende och

manövrering i kritiska situationer.

Se bilaga 9:1-:2

  

Trafikregelproblem, tolkning och

analys av regler och märken etc.

Se bilaga 7:3

 

a Bedömningsproblem

Se bilaga 8:3

 

Problem rörande fordonets beteende och

manövrering i kritiska situationer.

Se biiaga 9:3

   

i) Variabeln kommer iu även indirekt att påverka föreställningen om vilken typ av krav som trafiken ställer (krav på kunskap

om och anpassning till trafikregelsystemet, krav av perceptuell karaktär samt körtekniska krav; se avsnitt 4.1 )

12.



5.1.]

5.1.2

13.

De oberoende variablerna - eller vad som Fortsättningsvis kallas materialvariabler --

är således följande.

Materialvariabel

Tabell 1. Oversikt av materialvariabler.

Proiektsyf te

_nu-__--u-m-s--ø-n-Iu

Materialklasser

 

l . Typ av påverkans-
material (sölibrev resp
broschyr)

2. Materialens innehåll

med avseende på fort-u

bildningens innehöll

3. Materialens innehåll

med avseende på typ av
krav i trafiken

4. Typ av återkoppling
i broschyrmaterialen

lll.

Direkt resp indirekt
påverkansmetod

Föreställningar om

fortbi ldni ngens

inneha

Föreställningar om

individuella resp
kollektiva presta-
tionskrav

Enkelt svar (rätt/
fel) resp utförligt
svar

1.A1-2, 814, 0-2
2. Al-H, Bl-H, Cl-H

Delstudie l:

i. Al-2
2. Bl-2

3. Cl-2

Delstudie H:

1. Al-ll
2. Bl-ll

3. Cl-ll

i. Ai-Cl
2. A2-C2

i. Al-CI
2. All-CH

  

Direkta påverkansmaterial
-n-mm_-muum-__u-_muuum-_

De sk sälibreven presenteras i bilaga l-ö. Materialvariationerna har presenterats i

figur 2 ovan. Formerna för tortbildningbar sökts Framställas så positivt som möjligt.

En viss skillnad förekommer mellan de tre breven Al-Cl (de som avser att skapa före-

ställningar att trafiken ställer individuella prestationskrav) och de tre breven AZ-CZ

(kollektiva prestationskrav). i det senare fallet har fortbildningen antytts vara

diskussionsinriktad .

'Qéüâliie PêysrlseGene ädel..

Broschyrerna presenteras i bilaga 7.9. Broschyrerna omfattade iö sidor i Ao-format.

VTl . 'Rapport 30 .



5.1.3

14.

Broschyrens uppbyggnad är enkel. Efter två inledande sidor följer fem trafikproblem.

Varje problem omfattar två sidor. På första sidan (högersida) presenterasproblemet

med en specificerad fråga. På andra sidan (vanstersida) följer svaret. l slutet finns

två sidor avslutande kommentarer samt svarkupongen . Skillnaden mellan

de tre broschyrerna med korta svar (Al-Cl) och de tre med utförliga svar (All-CH)

ör att det korta svaret utvecklats ytterligare i de utförliga svaren. Den första delen

av de utförliga svaren ör identisk med motsvarande korta svar.

De svar som försökspersonen lömnar på frågorna i broschyren ör av sk kovert explicit

typ (försökspersonen formulerar svaret i tanken till skillnad från overta svar som inne-u

bör att försökspersonen skriver svaret eller uttalar det högt). i fråga om programmerad

undervisningsteknik har overt och kovert svarstyp jämförts. Engquist (l966 s 29)

refererar till en översikt av Lumsdaine & May 0965) som framhåller "att en möngd

undersökningar misslyckats med att visa att det overta responssöttet skulle vara effekw

tivare än det koverta". Det tycks emellertid finnas komplicerade interaktioner

mellan svarstyp och andra materialvariabler men i de fall dör det inte finns någon

skillnad i effektivitet mellan de båda svarsmetoderna 'drwden koverta att föredra

m
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Formell kommunikator utgjordes av trafiksäkerhetsverket, NTF och motororganisa-

tionerna (kombinerad kommunikator). Till denna kommunikatorgrupp torde man

emellertid även kunna räkna resp löns trafiksökerhetsförbundI).

Den kombinerade kommunikatom valdes av det skölet att själva kampanjen Kunskapens

år troligen kommer att anvönda ensådan. Vissa data från en intervjuundersökning

(TSV, 1968b) tyder på att effekten av ett meddelande försett med en kommunikator av

typ NTF, TSV eller MHF blir större ön om meddelandet saknar kommunikator (se bilaga

2)lO) .

l) Lönets trafiksökerhetsförbund utgjorde mottagare för retaikupongen samt arrangör av
den fortbildning som påverkansmaterialen utgav sig att representera .

2) Det finns visserligen förhållandevis völ utformade teoribildningar vad gäller kommunh-

katoregenskaper. Det är emellertid inte möjligt att utifrån dessa förutsäga effekter av

den kombinerade kommunikator som a *.vönts i detta fali eftersom data rörande kammar*-
nikatarförestöllningar om TSV, i* TF eller motororganisationerna i stort sett saknas

(vissa data om TSV finns dock i Norström, l97l) .

VTI . Rapport 30 .
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5.2 Påverkanssituation och beroende variabel (effektmått)

 

Påverkansmaterialen distribuerades per post till 12 experimentgrupper. Beroende

variabel utgjordes av frekvensen returnerade svarskuponger.

Påverkansmaterialet sändes till försöksperonen i ett vitt förseg lat kuvert(C5-format

för säljbreven och C6 för broschyrerna) . Adressatens namn och adressvar maskinskrivet

'direkt på kuvertet (således ej adresslapp) . Kurvertet Var frankerat med Frimärke. _

Avsändare fanns ej angiven på kurvertetl) .

Varje material var försett med en svarskupong . Genom att skicka in den fick försöks-

personen veta mera om hur tortbildningen är upplagd". Svarskupongen behövde inte

frankeras eller läggas i kuvert. Mottagarens adress var färdigtryckt på svarskupongen

(resp trafiksäkerhetsförbund i de län som medverkade i projektet). lnom resp påver-

kansmetod var svarskupongerna identiska för resp sex material. Mellan säljbrev och

broschyrer Fanns vissa skillnader - som emellertid bedömts som marginella.
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Den beroende variabeln har fördelen att den är förankrad i en realistisk mottagar-

situation och att försökspersonerna inte är medvetna om att de är utsatta för mätning.

Vissa nackdelar finns, tex en viss ineffektivitet som måste kompenseras av stora '

experimentgrupper och att det kan finnas "artificiella" samband mellan personvariabler

och den beroende variabeln. Vissa grupper av; personer kan vara mer benägna geneu

rellt att returnera svarskuponger oberoende av vad de handlar om och det är således

möjligt att det finns ett sådantsamband med de personvariabler som studerats i projektet.

Detta kommer emellertidhinte att påverka jämförelsen mellan olika påverkansmaterial

eller interaktioner (samband) mellan materialvariabler och personvariabler. Däremot

kan analysen av sambandet mellan nivån hos Fortbildningsbenägenheten och mäl-

gruppsvariabler påverkas (detta gäller projektsyfte V, se avsnitt 4.4).

 

1) Enligt en undersökning rörande inställningen till sk direktreklam Föreialler dessa
betingelser vara optimala För så god exponering som möjligt för direktdistribuerat
material (SDRF, 19:72).
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Urval och experimentgrupper

 

Urvalet av försökspersoner till experimentgrupperna gjordes i två steg. Först in-

samlades ett sk urvalsunderlag. Därefter gjordes efter viss gallring (se avsnitt 5.3.l

nedan) en fördelning på experimentgrupper.

Urvalsunderlag

Urvalsunderlaget begränsades i tre avseenden: geografiskt, tidsmässigt och vad gäller

trafikantkategori enligt nedan.

(1) Län. Urvalsunderlaget insamlades från 9 län (A, B, 0, S, T, U, W, X

och Y län).

(2) Tid. Urvalsunderlaget insamlades via AB Svensk Bilprovning. Samtliga
personer enligt 3 nedan som under vecka 2/1973 besökte bilprovningsstation
för kontrollbesiktning i de 9 undersökningslänen (57 stationer) ingick i ur-

, valsunderlaget.

(3) Trafikantkategori . Urvalsunderlaget omfattade enbart personer med körkort
för personbil (ej mc, trafikkort m m), enbart personer som besiktigade person-
bil och enbart personer som genomgick sk förstagångsbesiktning (således ej

återbesök som följd av anmärkning).

De personer enligt ovan som besökta bilprovningsstation fyllde i en blankett där

följande uppgifter insamlades: namn, adressuppgifter, telnr, (2) år då körkort

erhölls, (3) ålder, (4) kön, samt (5) körsträcka år 1972. Uppgiftsinsamlingen moti-

verades med att en undersökning pågick för att studera bilförares sammansättning i.

ålder, kön m m (personerna fick således inga förväntningar om kommande påverkans-

studier) .

Totalt insamlades ett underlag för experiment-grupper på ca 13.000 personer. inte '

fullt 2.000 blanketter utgallrades,detta av två skäl. Åldersvariabeln bedömdes vara

1 den effektivaste av personvariablerna och där eftersträvades en jämn fördelning

mellan tre åldersklasser (184.9, 3049, samt 50 år eller mer). I den mellersta åldersu-

gruppen skeddeen viss utgallring för att få den i nivå med de båda övriga. I samma

syfte skedde en viss komplettering av ofullständiga adressuppgifter rum för den yngsta

åldersgruppen. Det andra skälet till utgallringen var ofullständigt ifyllda blanketter

(andelen ofullständiga blanketter var något större för den äldsta åldersgruppen än

för de båda övriga).

V'l'l . Rapport 30.
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Av urvalsunderlaget behölls totalt llllgéjörsölispøersoner för Fördelning på experiment-

grupper . Urvalet fördelat på personvariabler redovisas i bilaga ll .

Urvalet är inte i strikt statistisk mening representativt för populationen bilförare i

Sverige. Kvinnor är tex underrepresenterade bland försökspersonerna (14,6 %)'.

Eftersom projektet emellertid i första hand syftade till att fastställa skillnader mellan

påverkansmaterial har det tillskott i generaliseringsmöiligheter som ett statistiskt

representativt urval ger inte bedömts uppvö'ga de ökade kostnader som ett sådant

urvalsförfarande skulle medföra' (se vidare avsnitt 10.1) .

En kontroll i efterhand har emellertid giorts vad gäller effekterna av begränsningen

till de 9 valda undersökningslönen. Frågan är. om undersökningens resultat hade blivit

annorlunda om 9 andra lön valts. En uppfattning om detta kan man få om man studerar

olikheter i returfrekvenser mellan de 9 valda lönen. Som framgår av avsnitt 9.2 finns

det med något undantag inte några signifikanta utfall och därför skulle man kunna dra

slutsatsen att begränsningen till de 9 valda lönen inte haft någon betydelse för

undersökningens resultat.

5 -3 02 Eöesüasasjsees:

Fördelningen av försökspersoner på de 12 experimentgrupperna ägde rum med ett

systematiskt matcl'mingsförfarande. Det totala urvalet om H .196 fpp, som fanns för-

delade på 8 lanz), delades inom varie lön in i 30 subgrupper med hänsyn till person-

variablerna (2 könsgrupper, 3 åldersgrupper och 5 körströckeklasser; se tabell 3 nedan).

Antalet subgrupper uppgick sålunda totalt till 240 (8 x 30). Försökspersonerna inom

varje subgrupp fördelades därefter slumpmässigt på. de l2 experimentgrupperna (en över-

sikt av fördelningsförfarandet finns i bilaga l2)3) .

 

i) En förstudie i Kopparbergs lön genomfördes i syfte att bl a bedöma hur pass stora
experimentgrupperna måste vara för att viss skillnad i returfrekvens mellan olika
material skulle erhålla statistisk signifikans (VTl, 197313).

2) Undersökningsadministrativt slogs A och B lön ihop.

3) Fördelningsförfarandet kan förefalla ambitiöst i överkant. Det var emellertid

nödvändigt för uppbyggnaden av det register på vilket behandlingen av retur-
kupongerna baserades .

VTl . Rapport 30.
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Tabell 2._ Fördelningen avFörsökspersonerna över de 12 experimentgrupperna.

Delsfudie l

(di rekt påverkan)

       

41 B c:

1 933 933 933 2.799

2 933 933 933 2.799

1 855 1 855 1 855 5.598

Den enskilda experimentgruppen omfaHade således 933 Fpp. Försökspersenernas

Delstudie ll

(indirekt påverka n)

       

A B C

933 933 933

933 933 933,

1.866 1.866 1.866

2.799

2.799

5 .598

fördelning inom den enskilda experimenfgruppen redovisas i tabell 3 nedan.

Tabell 3. Försökspersonernas fördelning inam den enskilda experimentgruppen.
Siffrorna inom parantes anger mafchningsgruppernas procentuella
andel av rofalanfale'r fpp._
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Åriig 1451- MÄN KVINNOR
sträcka (mil) »

7004 1200_ 17004 700- 1200» 17004
.. < _.

<700 1199 1599 .1999 2000 700 1199 1599 1999 2000 2

15 53 54. 30 75 15 18 8 2 2 282 §

(1,51) (5,58) (5,85) (3,22) (8,04) (1,51) (1,93) (0,85) (0,21) (0,21) (30,23)

9 74 83 39' 89 F? 28 10 3 3 357

(0,95) (7,93) (8,90) (4,18) (9,54) (2,04) (3,00) (1,07) (0,32) (0,32) (38,25)

25 102 72 23 44 7 15 4 1 1 294

(2,548 (10,94) (7,72) (2,47) (4,72) 53,75) (1,51) -(0,43) (0,11) 53,11) (31,51)

49 229 219 92 208 41 51 22 5 5 933

(5,25) (25,54)(23,47) (9,85) (22,30) (4,39) (5,54) (2,35) (0,54) (0,54) (100)
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Försökspersonernas fördelning över experimentgrupper och lön redovisas i -

bilaga 13.

Hantering av svarskuponger

 

/

Försökspersonerna returnerade svarskupongen till trafiksökerhetsförbundet i länet.

Kupongerna vidarebefordrades därefter till VTl. Samtliga fpp fanns i ett register

uppbyggt lönsvis och efter subgrupper (bilaga På svarskupongen fanns en

ikodsiffra som angav Vilket material som försökspersonen erhållit (1-12). l sam-

band med behandlingen av returnerade svarskuponger genomfördes en kontroll_ av

dels siölva distributionen (att rött person fått rätt material), dels att rätt person

returnerat svarskupongen (inom flerpersonhushöll finns viss risk för att annan 'cin

adressaten/försökspersonen returnerar svarskupongen) .

Efter det att VTl behandlat svarskupongen återsöndes den till lönstrafikförbundet

som därefter skickade ut den ytterligare fortbildningsinformation som .fp begört.

Distribution och undersökningsperiod

 

Siölva distributionen genomfördes av postens adressregister. Delstudie l (sölibreven)

distribuerades fredag fm 2.3.l973. Insamlingen av svarskupongen ögde rum tom

30.3.l973 (poststömpel) . Delstudie ll (broschyrerna) distribuerade-s fredag fm

6.4. l973 med) insamlingsperiod tom 4.5.1973. Påverkansperioden uppgick sålunda

till 4 veckor1 .

Bortfall m m

Bortsett från bortfall av olika slag vid framtagningen av urvalsunderlaget och vid

överföringen från urvalsunderlag till experimentgrupper (gallring) förekom ett visst

bortfall i undersökningen genom att påverkansmaterialet ei nådde försökspersonen

(fp hade flyttat, namn eller adress hade blivit felaktigt utskrivna på kuvertet osv).

Detta bortfall 'dr mycket svårt att skatta eftersom det sannolikt bara är en del av

 

' l) Ca 8 % av returkupongerna inkom under första veolrçan, l5 0/0 under andra veckan,
SMS % under tredje veckan och ytterligare någon procent under sista veckan.

VTl . Rapport 30 .
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sådana försändelser som returnerats av posten till avsändare-n (trafiksökerhetstörbundet) .

Det registrerade bortfallet uppgick till 34 Fpp i delstudie I och 35 i delstudie ll. '

Bortfallet Fördelar sig slumpmässigt över experimentgrupper (X2: ES; se bilaga 14) .

l databearbetningen har ei korrigering gjorts För detta bortfall eftersom det dels 'dr

litet (0,6 %), dels är slumpmässigt.

l båda delundersökningarna förekom i några fall att annan person 'dn den ursprungliga

försökspersonen returnerat svarskupongen (Familiemedlem eller bekant). Sådana

returer har ei medtagits i databearbetningen (13 resp 7 st i de båda delstudierna) .

Rapport 30 .
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2l.

ö ANALYSMETODER OCH DlSPOSlTION AV RESULTATREDOVISNlNG

6 .l Anal ysmetoder

l analysen har tre olika metoder använts för att pröva huruvida variationen i

returtrekvens ör slumpmässig eller ei .

. 2 . .
(l) Konventionellt X - test. l resultatredovssmngen anges denna metod

med beteckningen x .

(2) En X - baserad metod analog med env'ags variansanalys men För binomiala
populationer enligt nedan (se Li, 1957 s 4l3-420).

k = det enskilda samplet (exp.gruppen)k 2
2_23n( mm)x __ P P

n = antalet fpp inom det enskilda samplet
5 (l " 5)

dt = k - 1 P = proportionen returfrekvenser inom det
enskilda samplet

5 = den sammanvägda proportionen retur-
frekvenser över k sampel

l resultatredovisningen anges denna metod med beteckningen XL

(3) Konventionellt z--test mellan två oberoende proportioner. l resultat-
redovisningen anges denna metod med beteckningen z.

6 . 2 Resul tatdisposi tion

Resultaten presenteras i följande ordning.

(1) Resultat från delstudie l: direkt påverkan (avsnitt 7)

(2) Resultat från d'elstudie ll: indirekt påverkan (avsnitt 8)

(3) Jämförelse mellan de båda delstudierna (avsnitt 9)

' lnom varie delstudie presenteras resultaten i töliande ordning.

(i) Analys av beroendet (interaktion) mellan de båda materialvariablerna

A-C och 1-2 resp l-ll totalt och inom målgrupper (A--C :föreställning om
tortbildningens innehöll; l-2 == Föreställning om tratikens krav; l-*ll '2

återkopplingens uttörlighet i den indirekta påverkan).

(2) Analys av effekten av materialvariablerna totalt.

vn. Ref?" 30'
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(3) Analys av effekter av maferialvariablema ?nam olika körsträckeklasser.

(4) Analys av effekter av maferlalvariablerna inom målgrupperna m'dn
resp kvinnor.

Analys av effekter av materialva-riablema inom olika åldersgrupper
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23.

RESULTAT DELUNDERSÖKNING l: DIREKT PÅVERKAN

Förutom beteckningarna avseende vilken anal'ysmetod som använts (se avsnitt

6. l) finns vissa förkortningar m m i resultatredovisningen.

(l) df: anger antalet frihetsgrader vid prövningarna.

(2) S resp ES: anger signifikant resp ei signifikant resultat

(3) l tabellerna anger första siffran i cellen returfrekvensen uttryckt i
procent. Siffran inom parantes anger antalet fpp inom resp experiment-'
grupp eller subgrupp.

En rådataöversikt av returfrekvenserna fördelade över material och de tre person-

variablerna kön, ålder och körsträcka ges i bilaga l5.

Beroendet mellan de båda materialvariablerna (interaktion)

interaktiphjnnebär grovt uttryckt ungefär detsamma som att det finns ett beroende

mellan de båda materialvariablernaiç_ (föreställn om_ fortbildn innehåll) och 1:2

(föreställn om trafikens krav). Siälva kombinationen av debåda variablerna i ett

material ger upphov till en specifik effekt (interaktionseffekt) på ungefär samma sätt

som kombinationen av vissa läkemedel och alkohol ger upphov till särskilda sk

1)additionseffekter på trafikbeteendet .

l tabell 4 nedan redovisas analysen av huruvida interaktioner mellan de båda material-

variablerna förekommer.

 

l) För ytterligare förtydligande betrakta den övre delen i figur 2, den som gäller

det direkta påverkansmaterialet (s l2). Antag föliande: Al+2 > Bl+2 > Cl+2.
Om rangordningen inom radernallgär densamma som rangordningen på summa-

raden" (HQ) föreligger interaktion. Det kan tex se ut på föliande sätt :
Bl > Cl > Al och A2 > C2 > BZ. Om det däremot inte föreligger någon interaktion

är rangordningen inom raderna densamma som rangordningen på summaraden

(AT >Bi >Ci Och A2 >B2 >c2)ç *

VTl . Rapport 30.
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Tabell 4-. Analys av interaktioner mellan de båda materialvariablerna A-C
M (föreställn om fortbildn innehåll) och _1:2_ (förest'ölln om trafik-eris- krav).

Analysens utfall redovisas dels totalt för samtliga fpp, dels för olika
mål- och fppgrupper. Df = 2.

 

Grupp . Utfall ' Grupp Utfall

                  

Samtliga fpp X2=1,61 Es* Körstracka_<700 X2: 0,16 ES

Samtliga 18-29 år X2==1,19 ES 7"-x 700-1199 X2=0,13 Es

Samtliga 30-4519621' X2=0,31 ES -"- 1200-1699 .x2=3,22.1-:s

Samtliga so-ar ' X2=1,53 ES -"- 1700-91999 x2= 1,35 155

'Man x2=2,1< ES . _11.. 2000- X2=1,58 Esl

Kvinnor X2: 2,97 ES

Manl8-29 X2=1,36 Es

Man 30-49 X2: 0,45 ES

Mån 50- X2= 3,l9 ES

    

Som framgår av tabellen ovan kan interaktioner inte konstateras vare sig totalt eller

inom någon målgrupp. De båda materialvariablerna är således oberoende av varandra.

Detta medför två saker. Det ena är att de enskilda materialen i den fortsatta analysen

inte kommer att behandlas separat. De kommer att slås ihop efter de båda material-

variablernas kategorier (fem grupper: Alu-Cl, A2-C2, Al-2, Bl-2 och Cl-2) . Det

andra är att möjligheterna ökar vad gäller generalisering från de faktiska materialen

till de principer efter vilka materialen är uppbyggda (se vidare avsnitt lO.l) .

7.2 Effekter av debåda materialvariablerna

 

Här nedan analyseras effekter av de båda materialvariablerna inom olika målgrupper.

% ES = ei signifikant

VTI. Rapport 30 .
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Tabell 5, Procentuell

25.

Samtliga fpp och materialvariabler
n_u-_ q-u_-n___--_I--uuuu__-u-I-u-_

returfrekvens. Samtliga fpp (siffrorna inom parantes anger

antalet fpp inom resp exp.grupp) .-

       

A. Regel- B. Föraren och C. Körteknik och
systemet hans begränsn. krit.sit.

1 . lndividuella 7,18 (933) 9,97 (933) 6,32 (933) 7,82 (2799)
prestationskrav _

2. Kollektiva 7,78 (933) 8,47 (933) 6,00 (933) 7,39 (2799)
prestationskrav

7,48 (1 866) 9, 22 (1866)' 6,16 (i 866)

7.2.2

VTl .

7,61 (5598)

Den genomsnittliga returfrekvensen uppgick till 7,61 °/o. De båda B-materialen

("föraren och hans begränsningar") var effektivast och C-materialen ("körteknik _

och kritiska situationer") minst effektiva (Xi: 12,57; df = 2; S : p < .005).

Den andra materialvariabeln 1-2 har 'inte givit nagra signifikanta effekter (z=0,62;

ES). Det finns alltså ingen skillnad i effekt mellan de tre materialen som sökte ge

föreställningen att trafiken innebar individuella prestationskrav och de tre materialen

med kollektiva prestationskrav (7,82 % resp 7,39 <3/0) .

Körstrückeklasser och materialvariabler

Det finns ingen interaktion mellan körsträckevariabeln och någon av material-

variablerna (Materialvariabel X2: 12,21; df = 8; ES. Materialvariabel 1-2:

x2==1,84; clf = 4; ES). De fullständiga tabellerna finns i bilaga 17.

Detta innebär att materialgrupp _lâ kan anses effektivast inom samtliga körsträcke-

1)
klasser

 

1) Det finns vissa avvikelser inom körsträckeklass 700 mil och klass 17004999 mil

d'cir material C resp A+C givit störst returfrekvens (se tabeli A, bilaga 17). Men
eftersom analysen av interaktioner fick ett icke signifikant utfall kan dessa
avvikelser betraktas som slumpmässiga.

Rapport 30 .



I fråga om materialvariabel 1:2 (föreställn om trafikens krav) har konstaterats dels

att ingen skillnad föreligger mellan materialgrupp i och 2 (avsnitt 7.2.1), dels

att ingen interaktion finns med körsträcka. Detta innebär att full frihet råder vid

val av föreställningselement och körsträckekl'ass (vilka kombinationer som helst

mellan föreställningselement - indivuella eller kollektiva prestationskrav - och

körsträckeklass kan användas) .

. Tabell 6. Jämförelse av fortbildningsbenägenhetens nivå inom olika körsträcke-

klasser (samtliga sex påverkansmaterial sammantagna) .

Körsträcka (mil/år)
' 700- l 200- l 700-

  

< 700 i 199 l699 1999 >2000 Analys

samtliga sex 8,15 7,59 8,02 6,63 7,40 7,61 Xi: 1,43
material - 4

sammanvägda (540) (1 740) (i 446) (588) (l 284) (5598) ES

          

De fem körsträckeklasserna skiljer sig inte signifikant i fråga om fortbildnings-

benägenhetens allmänna nivå (Xi: l,43; df = 4; ES).'

Analyser av interaktioner och benägenhetsnivån där olika körsträckeklasser kombi-

nerats med köns-v och åldersvariablerna har gjorts. Dessa analyser har inte givit

några signifikanta utfall.

7.2.3 Kön och materialvariabler

Några effekter av könsvariabeln har ei konstaterats vare sig i fråga om interaktioner

med materialvariablerna eller fortbildningsbenägenhetans nivå allmänt (interaktion
2

kön - materialvariabelkg: x = l,l9; df 2; ES; interaktion kön - materialvariabel

1:2: X2: 0,003; df = l; ES). l fråga om forthldningsbenägenhetens nivå allmänt

var den sammanvägda returfrekvensen för män 7,70 0/0 och för kvinnor 7, ll % . Denna

skillnad är icke signifikant (2 = 0,59; ES) . Urvalet är snett vad gäller könsfördelning

vilket medför vissa generaliseringssvårigheter i dessa avseenden (se vidare avsnitt

10.1).
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Liksom vid analysen inom körsträckeklasser genomfördes även här en analys på lägre

nivåer men inga signifikanta utfall erhölls.

De fullständiga tabellerna ges i bilaga 18.

Till skillnad från de båda tidigare målgruppsvariablema körsträcka och kön har

' Tabell 7. Effekt av materialvatiabeln A-C (föreställn'om fortbildn innehåll) inom olika

        

(1866)

7,61

(5598)

Analys

2
XL: 46,

5 (p < .0005)

2
XL: 17,26

5 (p < .0005)

2
XL:

5 (p <..055)

2,_XL- 60,57

 

5 (P < . 0005)

2

Xinteraktion

Df=4

=10,78

72.4 _Ålästssb_n°91süslzeüsblsz

åldersvariabeln visat sig vara effektiv.

åldersgrupper. (Df = 2 för samtliga XE-test).

Ålder

18-29 30-40 50-

3,01 6,16 13,27
A

(564) (71 4) (58 8)

6,21 8,40 13,10
8

(564) (714) (588)

5,14 5,32 8,16
C

(564) (71 4) (588)

4,79 6,63 11,51

(1 692) (21 42) (1764)

2 2 2
XL: 6,5 4 XL= 5,9.9 XL:9,57

Analys .
5(p<.05) s(p<.05) S(p<.01)

     

509005)

  

Tabell 7 ovan visar att det finns starka samband mellan dels ålder och allmän

fortbildningsbenågenhet, dels ålder och materialvariabeln A-C. interaktionen

mellan ålder och materialvariabeln år signifikant (XQ': 10,78; df==4; Szp<.05).

Med ökande ålder följer ökad.- fortbildningsbenügenhet (Xi: 60,57; df=2;

S: p< .0005). Den yngsta åldersgruppen responderar sämst på materialgrupp A

(trafikregelsystemet) . Date-mat finns. det inga signifikanta skillnader i effekt
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mellan 8- och C-materialen på den yngsta åldersgruppen (z=O,78) . Mellangruppen

. responderar bäst på materialgrupp B (föraren och hans begränsningar). Det finns

sannolikt ingen skillnad mellan A- och C-materialen för den mellersta åldersgruppen.

För den äldsta åldersgruppen , den som har störst responsbenägenhet generellt
2

(11,51 %),. finns också en signifikant skillnad mellan materialgrupper (XL=9,57;

df=2; S:p< .Ol) . Materialgrupp C (kärteknik och kritiska situationer) kan

konstateras fungera sämst inom den äldsta gruppen. Materialgrupperna A och B

ligger-på samma höga nivå (över l3 %).

Vad gäller materialvariabel l-2 (föreställn om trafikens krav) har motsvarande analyser

giorts. Någon signifikant interaktion kunde emellertid inte konstateras här

(x =5, lO; df=2; ES). Materialet innehåller emellertid vissa tendenser som framgår

av bilaga l9. Dessa tendenser har närmare studerats enbart för grupperlmäq.

Tabell 8. Effekt av materialvariabeln (föreställn om trafikens krav) inom olika
åldersgrupper blaqdmän_ (df=2 för xz- och xL-test) .

        

18-29 30-49 50-' __ Analys

5,34 7,71 10,40 l 7,90 Xi: 12,24

1' (711) (882) (798) (2391)' S(p<.005)

4,64 5,10 12,66 7,49 Xi: 47,25

2' (711) (882) (798) (2391) s (p<.OOO5)

4,99 6,41 11,53 ' 7,70 Xf=51,83

(1422) (1764) (1596) (4782) S(P<.0005)

z=0,86 z=2,24 ' z=l ,41 z=O,53 2 g -
Analys Xinteraktion26'53es 5(p <.025) S(p <.10) ES 5 (p < . 05)

         

Begränsar man sig som i tabell 8 enbart till män kan en signifikant interaktion

mellan ålder och materialvariabeln _l_-_=__2_ konstateras (X2= 6,53; dfFZ; S: p< .05).

För den mellersta åldersgruppen är materialgrupp l effektivast (z=2,24; Szp= .025).

För den äldre åldersgruppen skulle materialgrupp 2 kunna anses vara bäst även om

denna slutsats är mindre säker (2 = i ,4l; p < . lO) . För den yngsta åldersgruppen

spelar materialgrupp ingen roll.
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Samma analys genomfördes på målgruppskombinationen kvinnor och ålder. Några

signifikanta utfall kunde ei konstateras (n = för litet).

Sammanfattning delstudie l

 

Delstudie l har sammanfattningsvis givit följande resultat.

(l) Det föreligger ingen interaktion mellan de båda materialvariablerna A-C och

l-2 (föreställn om fortbildn innehåll resp föreställn om trafikens krav).

(2) I fråga om materialvariabeln A-C har B-kategorin givit högst returfrekvens

 

(föreställn att fortbildn handlar om föraren och hans begränsningar). Därefter

kommer A-kategorin rangordning (trafikregelsystemet) . C-kategorin har givit

lägst returfrekvens (körteknik och kritiska situationer).

(3) I fråga om materialvariabel l-2 har inte några skillnader kunnat konstateras

mellan l-kategorin och 2mkategorin (föreställn att trafiken innebär individuella

resp kollektiva prestationskrav) .

(4) Målgruppsvariablerna kön och körsträcka har inte givit några effekter. Några

interaktioner mellan dessa variabler och någon av materialvariablerna har inte kunnat

konstateras. Ei heller har något samband mellan dessa målgruppsvariabler och den

sammanvägda returfrekvensen kunnat konstateras (fortbildningsbenägenhetens nivå).

(5) 'Ålder har visat sig vara en effektiv målgruppsvariabel i följande avseenden.

(a) Det finns ett starkt samband mellan ålder och sammanvägd returfrekvens

(med ökande ålder ökar fortbildningsbenägenheten generellt)

(b) Det finns interaktion mellan ålder och materialvariabel A-C. Inom

den yngsta åldersgruppen har Arn-.kategorin producerat de lägsta retur-

frekvenserna (trafikregelsystemet). B- och kaategorierna är ungefär

likvärda . lnom mellangruppen har B-kategorin givit störst returfrekvenser

(föraren och hans begränsningar). För den äldsta åldersgruppen ligger

A" och B-kategorin på ungefärsamma nivå. C-kategorin har här fungerat

sämst.
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(0) Det finns interaktion mellan ålder + man och materialvariabeln 1:2

- (åldersvariabeln studerad enbart inom gruppen mön) . För den mellersta

åldersgruppen har l-kategorin givit störst returtrekvens (individuella

prestationskrav). För den äldre åldersgruppen Finns en tendens att 2-

kategorin fungerar bäst (kollektiva prestationskrav) . För den yngsta

åldersgruppen finns inga skillnader mellan 1- och 2-kategorierna.
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31.

8 RESULTAT DELUNDERSÖKNING n: INDIREKT PÅVERKAN

En rådataöversikt av returfrekvenserna fördelade över material och de tre person-

variablerna kön, ålder och körsträcka ges i bilaga 16.

8.1 Beroendet mellan de båda materialvariablerna (interaktion)

 

Tabell 9. Analys av interaktioner mellan de båda materialvariablerna A-C (förestålln

 

               

om fortbildn innehåll) och 1- (återkopplingens utförlighet):_-Ãhalysens
utfall redovisas dels totalt för samtliga fpp, dels för olika fpp-grupper.
Df = 2.

Grupp Utfall Grupp 2 ' Utfall

Samtliga fpp x2 = 0,38 ES < 700 mil x2 = 0,67 ES

18-29 år X2==0,14 ES 700-1199 mil X2=1,13 ES

30-49 år X2=5,68 ES . 1200-1699 mil. X2'-10,53 ES

50- år X2=0,61 ES 1700-1999 mil X2==0,67 ES

Mån 0 x2= 0,49 ES 2 2000 mil X2 = 0,27 ES

Kvinnor X2: 0,15 ES

    

"
.
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H
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.
m

'
H
f
q
u
u
M
-
'
h
b
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v
u

Liksom i delstudie l (aj/snitt 7.1) kan ei några signifikanta interaktioner mellan de

båda materialvariablerna A-C och 1- konstateras, vare sig då analysen g'aller samt-

liga fpp eller någon subgrupp. Detta innebär att de enskilda materialen i den fort-

satta analysen inte kommer att behandlas separat utan analyseras i grupper (efter

kolumner och rader; fem materialgrupper) . Analogt med delstudie 1 är även att

generaliseringsmöiligheterna ökar vad gäller generaliseringen från faktiska material

»till de principer efter vilka materialen är uppbyggda (se vidare avsnitt 10.1).

VTl . Rapport 30.



8.2

8.2.1.

Effekter av de båda materialvariablema

 

32.

Här nedan analyseras effekter av de båda materialvariablerna inom olika målgrupper.

Samtliga fpp och materialvariabler

Tabell 10. Procentuell returfrekvens.

1. Korta

svar

II. Utför-i
liga svar

       

A. Regel-a B. Bedömnings- C. Körteknik
systemet problem och krit.sit.

6,75 5,79 4,72

(933) (933) (933)

6,54 6,65 5,14

(933) (933) (933)

6,65 6,22 4,93

(1866) (1866) . (1866)

* 5,75

(2799)

6, 1 1

(2799)

5,93

(5598)

Den genomsnittliga returfrekvensen uppgick till 5,93%. Analysen-tyder på att det

finns en skillnad mellan kategorierna A, B och C i effektivitet. Detta 'dr dock en

relativt osäker bedömning på en 10-procentig risknivå (Xi: 5,33; clf=2; p <.10) .

Skillnaden mellan A- och B-wkategorin 'dr inte signifikant (z=0,85) . Slår man däremot

ihop A och B och iömför med C-kategorin finns en skillnad på 10-procentig risknivå

(z=1,66; p= .097)1).

Med viss osäkerhet skulle alltså A och B (trafikregelsystemet samt föraren och hans

begränsningar) kunna sägas vara effektivare än C-kategorin (körteknik och kritiska

situationer).

 

1) En hopslagning av A och B kan'motiveras på två sätt. Dels kan en hypotes utifrån

.i resultaten från delstudie l formuleras, nämligen att C är sämre än A och B. Dels
kan man - beroende på de likartade resultat som erhållits för A och B (6,65 resp
6,22%) misstänka att B egentligen upplevts handla om trafikregler i st f bedöm-
ningsproblem (tillämpningar av trafikregler). Vid utformningen av B-materialet
konstaterades svårigheter att konstruera bedömningsproblem som var fristående från
trafikregelsystemet .
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8.2.3

8.2.4

33.

Någon signifikant skillnad mellan korta och utförliga svar (l resp ll) har ei kunnat

konstateras (7_ '-1 0, 57; ES) .

Körströckeklasser och materialvariabler

Liksom i delstudie l har ei några interaktioner konstaterats, varken mellan material-
. . . 2

varlabel A-C och körsträcka eller materialvariabel l-ll och körsträcka (X = 4,77;

df=8; ES; resp X2: 55,64; df=4; ES). Likaså: kunde ei några skillnader mellan olika

körströckeklasser i sammanvögd returfrekvens ei konstateras (Xi: 6, W; df=4; ES).

Tabellmaterialet redovisas i bilaga 20.'

Kön och materialvariabler

Även vad gäller kön kan ei nagra signifikanta utfall demonstreras (interaktion kön -

materialvariabel A-C: X = 0,75; df=2; ES; interaktion kön - materialvariabel _ll-_llz
2

X == 0,05; df== l; ES; skillnad man - kvinnor i sammanvögd returfrekvens: z=0,07;ES) .

Tabellmaterialet redovisas i bilaga 21 .

Alder och materialvariabler

Tabell ll. Effekter av materialvariabeln A-C (för'estölln om fortbildn innehöll)

inom olika åldersgrupper.

                   

>18-29 30-49 ' 50-

A 3,19 4,76 12,25 6,65

' (564) (714) (588) (1 866)

B 2,84 6,30 9,35 6,22

(564) (714) (588) (1 866)

C 3,19 4,48 7,14 4,93

(564) (714) (588) (1866)

3,07 5,18 9,58 5,93 Xi: 68,77
(1692) (2142) (1764) (5598)' Dt=2

_ 5 (p < .001)

2_ 2, 2_ ^

Anal ys XLMO, 16 [0, 28 XL78 , 86 Xiznteraktion: 3' 07ES ES 5 (p <.02) [3,24

ES
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Av tabellen ovan kan en säker slutsats dras, nämligen att äldre förare ger större retur-
2
L=68,77; df=2; Szp <.00l).frekvens än yngre (sammanvägd returfrekvens; X

Övriga slutsatser blir mer osäkra beroende på att någon interaktion mellan ålder och

materialvariabelniç_ ej kunnat. konstateras (X2==3,O7; df=4; ES). Tidigare har

konstaterats - visserligen med viss osäkerhet (lO-procentig risknivå) - att A- och

B-kategorierna totalt sett tycks vara effektivare än C-kategorin (avsnitt 8.2. l).

Den säkraste slutsatsen skulle då vara att _Clkgteggrih_ärsämstfêrsgmtligglrejLders:

EKEBBâE

Delstudie l har i motsvarande fall givit interaktion och därför skulle man tillåta sig

att även här närmare analysera tabellen (l l) . Man finner då att det huvudsakligen är

den äldsta åldersgruppen som svarar för skillnaden mellan materialkategorierna (en

signifikant skillnad mellan kategorierna A-C föreligger för denna åldersgrupp -

Xf=8,86; df=2; S:_p< .02 - medan inga sådana skillnader kan konstateras för de

båda yngre åldersgrupperna - 3(12-

' mellan ålder och materialvariabeln konstaterats finns det inga statistiska skäl att

:0,16 resp 0,28). Men eftersom ingen interaktion

anta att man inte fått samma resultat för de yngre åldersgrupperna som för den äldsta

om den beroende variabeln varit känsligare i dessa båda fall.

Fortbildningsbenägenhetens nivå allmänt är lägre för de yngre åldersgrupperna

(sammanvägd returfrekvens) . Om man till följd av detta drar slutsatsen att de yngre

åldersgrupperna differentierar sämre mellan olika material skulle man kunna ta en

"övertolkning" av resultaten, bla med hänsyn till att det inte är önskvärt att binda

upp TSVs handlingsfrihet vid kampaniplaneringen om det inte finns starkt stöd för

detta i data (vilket det vad gäller de båda yngre åldersgrupperna inte finns i detta

fall).

° När det gäller den _yngstaåldersgrgppen skulle man därför kunna säga att vilken

materialkategori som helst kan väljas (A, B eller C). Strikt sett skulle man ge
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samma rekommendation för LTLSJLEIEQLUPPwânJ För den _aidsj'g_ål_d__e_r§_gt;u_p_p_e_n_ bör som

tidigare nämnts inte C-kategorin användas. Det finns en viss skillnad mellcin A"- och '

B--kategorierna (l2,25 resp 9,35 c70) . Denna skillnad är dock inte signifikant

(2=l ,60; p= .ll) . Med samma risktagande hör som tidigare kan man emellertid

vid överv'a'gandena mellan A-« och Bmkategorierna låta A vöga något tyngre. Det

sökraste ör emellertid att behandla dessa båda kategorier likv'a'rt.

Vad gäller materialvariabel (korta resp utförliga svar) Föreligger inte någon inter

. 2 . .i . .
aktion' med ålder (X = 0, 14; df=2; ES). Denna materialvariabeln är som tidigare

konstaterats tydligen ineffektiv både totalt och inom olika målgrupper (tabellmateria-

let finns i bilaga 21).

Sammanfattning delstudie ll

Delstudie ll har sammanfattningsvis givit följande resultat.

_ (l) Det föreliggeringen interaktion mellan de båda materialvariablerna A-C

och (föreståiln om fortbildn innehåll resp återkopplingens utförlighet) .

(2) I fråga om materialvariabeln A-C kan C-kategorin anses ha givit lögst retur-

 

frekvens (förestålln om att fortbildn handlar om _körteknik och kritiska situationer).

A- och B-kategorierna ör likvörda.

(3) I fråga om materialvariabeln l-ll har inte några skillnader kunnat konstateras

mellan I- och ll-kategorierna (korta resp utförliga svar) .

(4) Målgruppsvariablerna kön och körsträcka har inte givit några effekter. Några

interaktioner mellan dessa variabler och någon av materialvariablerna har inte kunnat

i) Med risk för ytterligare övertolkning år det emellertid möiligt att man här skulle
låta B-kategorin vaga något tyngre vid övewögandena vilken materialkategori som

'år lömpligast för mellangruppen. Enligt tabell ll har B givit en högre returfrekvens
(6,30%) ön A och B (4,76 resp 4,48%) . Utifrån resultaten från delstudie l kan
hypotesen formuleras att 8 >A, C. Slår man ihop A och C och testar mot B finns
en signifikant skillnad (z==3,77; p< .OOl) . Det bör emellertid nämnas att det

korrekta i att använda detta statistiska test i denna situation kan diskuteras
(eftersom analysen av de tre materialkategoriema fick ett icke signifikant utfall:
2,..

XL-0,28) .
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konstateras. Ei heller har något samband mellan dessa målgruppsvariabler och den

sammanvägda returfre (vensen kunnat konstateras (fortbildningsbenågenhetens nivå).

(5) Åldersvariabeln har givit effekter men inte lika uppenbara som i delstudie l.

VTI . Rapport 30.

(<2)

(c)

Det finns ett starkt samband mellan ålder och sammanvögd returfrekvens

(med ökande ålder ökar fortbildningsbenögenheten generellt).

Det finnsingen interaktion mellan ålder och materialvariabel AnC.

Av olika skäl (avsnitt 8.2.4) kan ändå vissa tolkningar föreslås även

om de inte vilar på saker statistisk grund. (1) För den yngsta ålders»

gruppen skulle de tre materialkategorierna A, B och C kunna anses

fungera likvårt. (2) För mellangruppen skulle samma tolkning kunna till»

låmpas. Dock skulle man har kunna lägga något större vikt vid B»

kategorin. (3) För den äldsta åldersgruppen har C-kategorin givit lägst

returfrekvens (signifikant påstående). 'Vid val mellan Au och B-

kategorierna skulle man emellertid lagga något större vikt vid An

kategorin (sannolikheten att den skillnad som i faktiska siffror som finns

mellan A och B är slumpmässig är 11%).

Vad g'ciller materialvariabel lv-ll föreligger ingen interaktion med ålder

(variabeln 'år helt ineffektiv) .



9.1

9.2

37.

JÄMFÖRELSE MELLAN DIREKT OCH lNDlREKT PÅVERKAN

l fråga om uppläggning och genomförande skiljer sig delstudie I och H åt i ett enda

avseende, nämligen tidlöggningen. Delstudie l genomfördes 4 veckor i mars månad

och delstudie H 4 veckor i april månad. Denna tidsförskiutning måste emellertid

bedömas som marginell och kan knappast ha påverkat resultaten i n'amnvörd ut-

sträckning .

'Direkt och indirekt påverkan

 

De direkta påverkansmaterialen har totalt sett givit högre returfrekvens 'cin de in»-

direkta (7,6l iömfört med 5,93%; z=3,54; 5: p <.OOO5).

inom de olika åldersgrupperna 'dr tendensen densamma. Direkt påverkan har inom

alla tre åldersgrupperna givit större returfrekvens ön indirekt påverkan .

Det finns ingen signifikant interaktion mellan typ av påverkan och materialvariabeln

ååQle: 2,68; df = 2; ES). Tabellmaterialet redovisas i bilaga 22.

Kontroll av geografiska effekter

 

Som nömnts i avsnitt 5.3.l har en kontroll i efterhand gjorts vad göller effekterna

av begränsningen till de 9 valda undersökningslönen. Frågan är om undersökningens

resultat hade blivit annorlunda om 9 andra lön valts. En uppfattning om detta kan man

få om man studerar olikheter mellan de 9 valda lönen. Finns det ingen skillnad mellan

dessa lön (i returfrekvenser) är det osannolikt att undersökningen fått andra resultat

om den omfattat andra lön.
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labell __LZJ_ Ana-lyser av olikheter mellan undersökningsl'anen (det Fullständiga tabell-
materialet ges i bilaga 23"-24).

 

 

ANALYS DELSTUDlE l DELSTUDlE ll
' (direkt påverkan) (indirekt påverkan)

Skiljer sig den samman-Å NEJ NEJ
vagda returtrekvensen mellan 2 2
de 8* undersökningslånen?" (xL=9,0<s; dte-7; ES) (xL=10,75; dt=7;ES)

Fi nns det någon intern NEJ . NEJ

aktion mellan materialvaria- 2 2
beln khgjtörestållning om (X ==ll,95;clt==l4;ES) (X :12,95;dt==l4; ES)
fortbildn. innehåll) och
lån?"

Finns det någon inter-e NEJ

aktion n'rellan material-
variabeln l--2 (Föreställ

ning om tratikens krav)_

och lån?"

(X2=7,32;ctf=7; Es)

"Finns det någon inter-»- . i JA

aktion mellan material- 2
variabeln _l_:_l_l_ (åter- (X = l4,56;dt=7;5:p<.05)

kapplingens uttörlighet)
och lån?"

     

*A och B lön har ju slagits ihop.

En av analyserna har fått ett signifikant utfall, nämligen interaktionen mellan material-n

variabel och lån. Detta betyder att utförliga svar har givit större returtrekvens

tin korta inom vissa lön (tex S lån) och att det omvända gäller för andra län (tex

X lån; se bilaga 25). Det är emellertid inte lätt att tolka interaktionen; signifikan-

sen är sannolikt slumpmässig.

Den slutsats som kan dras 'år att valet av undersökningsl'dn inte haft någon betydelse.
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10 ' DISKUSSION

lO.l Generaliserings- och tolkningsproblem

 

Det finns ett par Frågor rörande generalisering och tolkning av mer generell räckvidd

som kan tas upp hör inledningsvis (övriga tas upp i den fortsatta diskussionen).

(l) :läget: Urvalet tpp är inte draget så att det i strikt statistisk mening 'dr generaliw

serbart till populationen bilförare i Sverige. Genom det förfarande som använts

(insamling via kontrollbesiktningen) ör det sannolikt att det 'dr Fråga om genomsnittligt

något mer aktiva bilförare. Vissa törazkategorier har blivit underrepresenterade, tex

körkortsinnehavare utan egen bil (detta har kommit till uttryck vad gäller den kvinnliga

gruppen som blivit underrepresenterad i experimentgrupperna) . Den population som

tpp-uwalet representerar ör emellertid tillräckligt stor för att vara intressant ur fort-m

bildningssynpunkt .

De k *ntrolier av urvalet som i efterhand har Företagits (avsnitt 9.2) tyder på att resuln-

taten inte skulle blivit nömnvört annorlunda om ett mer strikt urvalstörtarande använts.

Frågan om statistisk representativitet är emellertid inte av någon central betydelse för

detta undersökningsproiekt. Proiektet har i första hand syttat till att studera skillnader

mellan påverkansmaterial uppbyggda etter olika principer. Ett statistiskt representativt

urval tpp - med de avsevärda merkostnader detta skulle medföra - 'dr i ett sådant fall

motiverat om misstankar finns att starka interaktioner Förekommer mellan material-

variablerna (oberoende variabler) och okända personvariabler (som ei ör möiliga att

kontrollera vid proiektupplöggningen) . Några sådana misstankar har ei varit befogade

för andra personvariabler ön ålder, kön och körsträcka och dessa har kontrollerats i

1)prefektet .

 

i) Se TSV (19730.) dör analyser av samband mellan tortbildningsbenögenhet och ett

större antal personvariabler redovisas; analyserna baseras på enköt- och telefon-
interviuer.
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(2) §3:SüfåffllliâüQQÃEDJDSEJÃE LY.erle§Ler...:tlL.E§.Ys1t::92§erlnsiezr_- Det tt nns vissa
principiella generaliseringsproblem vid experiment av detta slag. De påverkansmaterial

som använts varierar sannolikt inte bara i de avseenden som åsyftats. Det kan finnas

variationer mellan material i t' kreativ utfarmning m m som kan svara för en del

effekter. Vad proiektet med tillräcklig säkerhet kan uttala sig om är olikheter mellan

de material som faktiskt studerats. Däremot did! osäkerheten då man vill uttala sig

om effektiviteten hos de principer efter vilka materialen är uppbyggda.

Detta gaåier s'drski lt om svårtolkbara interaktioner förekommer mellan n'taterialvariabler.

l detta fall har emellertid interaktioner mellan materialvariabler inte kunnat konstateras.

Detta är ett stöd för att de båda materialen inom tex materiaikategori A är uppbyggt

efter samma grundläggande princip. Likheten mellan de båda undersökningarnas utfall w

där kaategorin fått de lägsta returfrekvenserna - är också. ett stöd i detta avseende.

Trots de stora olikheterna mellan det indirekta och direkta påverkansmaterialet har

2)likartade resultat erhållits vad gäller de tre materialkategorierna .

nanm_ ...... Imummn_mø-nummuwmuuwmmlin*summa-u_mm_mn .lamm-'si

analag med vad sam förekommer vid sk direktreklam. Frågan är om man kan generali-r-

sera resultaten till information i andra media (tidningsannonser, broschyrer med

distribution genom bensinstationer, bankkontor etc, radio, TV etc). När det gäller

den direkta påverkan finns ingen anledning att anta att resultaten inte skulle galla

andra sedia (totaleffekten blir säkerligen annorlanda beroende på informationskanal

men det finns inten anledning att tro att t ex Cw-kategorin skulle vara effektivare för

tidningsannonser och Ankategori n för radio).

Vad däremot gäller den indirekta påverkansmetoden kan det finnas interaktioner med

mottagarsituation. Till skillnad från den direkta metoden kräver den indirekta en

betydligt större aktivitet hos mottagaren (genomlasning av broschyr med problemsttill-

ningar). Resultatet att den direkta metoden är bättre än den indirekta kanske endast

galler sådana mottagarsituationer som di rektreklam, tidningsannonseri ng m m ger.

l media som radio och TV kanske den indirekta metoden ar effektivare.

 

2) I och för sig hade det varit möjligt att reducera dessa generaliseringsproblem genom
att kontrollera att materialen verkligen skapat de föreställningar som åsyftats (genom
förprövning av påverkansmaterialen eller genom att använda flera beroende variabler,
tex interviufråzgor förutom returfrekvens) .
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Projektsyfte I: vilka Föreställningar skall marknadsföringen skapa?

 

\
Totalt sett utan hönsyn till målgrupper förefaller förestöllningsklessen C (förestölln

att fortbildn handlar om körteknik och kritiska Situationer) vara den minst effektiva.

Nör det göller direkt påverkan rangerdnar sig förestöllningsklasserna enligt B, A och C.

DFör indirekt påverkan ör rangordningen A/B och C .

Det 'dr osannolikt att de dåliga effekterna av C kan bero på experimentets tidlöggning

på året (mars/april) . Påverkansmdterialen var årstidsneutrala (se bilaga 3, 6 och 9) . V

lnte i något fall berördes halkprelslem även om sladdpralslem togs upp i materialen.

Av de fem problemställningar som förekom i C-meterialen handlade en om sladd (utan

anknytning till helka) och de fyra övriga om andra kritiska situationer. Ett stöd för att

tidiöggningen inte heft någon betydelse är den förundersökning som genomfördes i

Kopparbergs lön (VTl, l'973l3) . l denne undersökning fick bilförare ange vilken typ av

fortbildning som de ansåg vara! angelögnast genom att völia blend 7 skisserade kurser

med praktiska övningar och i l teoretiska kurser. Den kurstyp som fi ck' flest val var en

2)teoretisk kurs rörande nya trafikregler .

Sammanfattningsvis tycks alltså förestöllningar skapade med direkte metoder att fort-

bildningen handlar om föraren och hans begränsningar (B) vara effektivare ön trafik-

regelsystemet (A) som i sin tur ör effektivare 'cin körteknik och kritiska situationer (C).

I fråga om föreställningar skapade med indirekta; metoder tycks trafikregelsystemnet

mmmmmuummmmmummmu

"mmu_m-n.mr-_munu-um-n-'I-u-aI-nu- IIEI-

Föreställningen om vilka krav trafiken ställer i termer av individuella resp kollektiva

prestationskrav har inte givit någre effekter totalt sett (se dock avsnitt 10.3 nedan vad

göller målgruppen mön över 30 år).

 

1) Att A och B kom på samma nivå vid den indirekta påverkansstudien kan bero på att
Berndterialet kanske upplevdes handle om trafikregler (som A) . De problemställningar

som förekom i Bmmaterialen kansker mer upplevdes. som tolkningar av trafikregler

ön som bedömningar av trafiksituationer. '

2) Det kanske för sökerhets skull bör nämnas att huvudproiektet genomfördes i'god tid
innan informationen om de nya trafikreglema påbörjades (denna information startade
i maii973).
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Projektsyfte IV: samband mellan föreställningar och målgrupper

 

Det fjärde proiektsyftet gick ut på frågan om vissa föreställningar är effektivare att

använda mot vissa målgrupper medan andra är effektivare mot andra målgrupper.

Arlig körsträcka har visat sig vara en helt ineffektiv målgruppsvariabel . Man skulle

alltså kunna använda sia av samma föreställningsklass i marknadsföringen oberoende av
»1

Vilken körsträcka som målgruppen har.

Även kö:) har varit en helt ineffektiv målgruppsvariabel . Här är dock en reservation

befogad., l urvalet är kvinnorna underrepresenterade (ca l5°/o kvinnor) och man kan

misstänka att dessa kvinnor skilier sig från andra kvinnliga bilförare (större andel bil-

ägare, mer aktiva förare osv). Det är möjligt att de uteblivna skillnaderna mellan män

och kvinnor kan bero på att det kvinnliga urvalet är mer lika manliga förare än

kvinnliga körkortsinnehavare i viktiga avseenden som körvanor etc. Resultaten

torde kunna aeneraliseras till iust sådana kvinnliga bilförare. Däremot bör man vara
U

försiktig vid ev generaliseringar till kvinnliga körkortsinnehavare i allmänhet.

0

Alder är däremot en viktig målgruppsvariabel . Föliande slutsatser kan dras.

(5'

Äldre förare (50 år och däröver) . i fråga om både direkt och indirekt påverkan ligger

föreställningsklass A och B på ungefär samma nivå och fungerar bäst. C bör undvikas.

Med ett något större risktagande i slutsatserna skulle man kunna säga att det för in-

direkt påverkan finns en tendens att A fungerar bättre än B.

Vissa tendenser har kunnat konstateras vad gäller föreställningar om trafikens krav .

Dessa tendenser blir tydligare(signifikanta) om man enbart håller sig till män över år.

För denna grupp är det effektivare att söka skapa föreställningen att trafiken innebär

kollektiva_ prestationsk rav .

Mellgggiagaerl (30-49 år). För direkt påverkan är föreställningar av typ B mest effektiva.

I fråga om indirekt påverkan finns strikt sett ingen skillnad mellan A, B och C men det

finns en tendens att B även här kan vara effektivast att använda.
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OavseH clirekf eller indirekf påverkan kan A och C anses likvürda.

Vad (vallar för esrallnin .ar om frafikens krav förefaller föreställnin en att trafiken

innebar individuella preslarionskrav vara en föredra för denna målgrupp. Slurw

satsen för tillfredsställande säkerhet (signifikanta) rn man begränsar sig till män.

Yngre förare: (i 8m2§9 år) . För den yngsta åldersgruppen 'ar föreställningsklass A den

sämsta när der gäller direkf påverkan . B och C är likv'cirala. Vid indirekf påverkan

finns inga skillnader mellan föresfallningsklassar: de tre A, B och C fungerar lika

"er H .

Det finns ingen skillnad, ens om man begränsar sig fill man, i effektivirer mellan

föresr'ailningsklasserna individualla resp kollekriva presrarianskrav.
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Figur 3. Översikt av slutsatser och rekommendationer. Snedstreckningama anger vilka
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Asteriskerna ® anger förslag om vilka Föreställningar som kan användas i

_ marknadsföringen För olika målgrupper.
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10.4 Projektsyfte ll: iömförelse mellan direkt och indirekt påverkan

 

Den direkta påverkansmetoden l'iar visat sig vara effektivare än den indirekta. Denna

slutsats gäller för alla tre föreställningsklasser A, B och C.

Mottagarsitoationen kan Utgöra en förklaring till den sömre effektiviteten hos den inu-

direkta påverkansmetodens Detör onekligen mer krövande och tar löngre tid att lösa

igenom en brosci'iyr ön ett brev och därför kan det vara rimligt att exponeringen för det

indirekta påverkansmaterialet har varit sörnre. [Dr-:tw är sannolikt att den indirekta pan-4

oss!" 1/ [ia-å v- :3 ' h" ' " d d.: i 'e' " '5453; N .Y bak " - ' av.varan sxu ;c ongorat -atnc an va cn na gtOti om (en anvants I c. varnare mottagar-

situationer'som t TV'oclt radio (det bör emellertid vara osagt om den då även skulle

vara effektivare ön direkt påverkan) .

:1 .
m

För marknadsföringen bör emellertid bada metoderna anvöndas . Det kan tex vara

lämpligt att inleda kampanjen med direkt pâverkanoch i senare kampaniskeden fölia

upp med indirekt påverkan. Den indirekta påverkansmetoden »- i varie' fall då: den har

som enda syfte att påverka fartbiidningsbenögenheten - lämpar sig troligen bättre för

TV och radio ön 'för tryckta mediaformeiu Det huvudsakliga skalet för användning av

indirekt påverl-:an i marknadsföringen är emellertid materialets utlörande funktioner.

Den större delen av mölgrupperna kommer inte att kunna påverkas så långt som till

deltagande i fortbildning. Den indirekta påverkdnsmetoden har då fördelen att den

trots detta ger nyttiga effekter på icke fortbildningsaktiva i form av kunskaper.

 

l0.5 Projektsyfte lll: korta resp utförliga svar i den indirekta påverkan

Det finns ingen skillnad mellan korta svar på problemställningarna i broschyrmaterialet

och mer utförliga. De mer utförliga har inte skapat ökat intresse med bäring på fort-

bildningsbenögenheten . Därför kan rekommenderas att man för kampanjen använder

sig av de korta svaren i material av detta slag (testa dig sjalv-material o dyl). Även

om det inte spelar någon roll ur attitydpåverkande synpunkt kan det .ha en viss betydelse

vad gäller inlärningen av problemstöllningarna (det indirekta materialets pedagogiska

funktion, se avsnitt 4.2.2). Det verkar som om alltför mycken information i återkopp-

lingen (svaren) kan ge sömre inlörningsresultat (Stiernborg, l966 s 147). En kort och

enkel svarstyp förefaller alltså att föredra.
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Projektsytte V: generell tort'oildningsbenagentset inom olika målgrupper

Slutsatserna har ges med reservationen att det kan tinnas ett visst artificiellt samband

mellan den beroende variabein (returtrekvens) och personvariabler (se avsnitt 5.2) .

Vissa personer kan ha en större benägenhet att returnera svarskuponger oavsett vad

de handlar om.

Olika körstrüçkel-:lasser förefaller inte. skilia sig är när det gäller generell tortbildningsm

benägenhet. inte l'ieller tycks någon skillnad tinnas mellan män och kvinnor (dock

med reservation för snedhet i kvinnliga urvalet) .

Alder är däremot en betydeisetull målgruppsvariabel: med Ökande ålder följer en

markant ökad tortbi ldningsbenägenhet.

Avslutande kommentarer

 

Den genomsnittliga retur-frekvensen är lägre än väntat (VTl, i973b). En trolig för-»-

klaring ar att materialen inte optimerats i kreativt avseendec De experimentella

variationer som materialen kr'dvde har medfört kreativa restriktioner som sannolikt dragit

ner den generella effektiviteten .

Nar detgaller den totala marknaden för fortbildning skulle man kunna uppskatta den

till omkring 5% av körkortsinnehavarna (med ledning av returtrekvenserna och två

andra studier, TSV, l973a, Pettersson, l973) . Det är emellertid skillnad mellan att

vara benägen för fortbildning och att sedan Faktiskt deltaga i fortbildning. För att

skapa ett faktiskt deltagande som motsvarar marknaden är det nödvändigt att närmare

undersöka optimeri ngar vad gäller kombinationer med sk argumentation inriktad på

sekundära mal (se avsnitt 4.1 5 7), olika kreativa lösningar och kampanistrategier.
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Bilaga 1

i Direkt påverkan A1

   

Röd hård; Gult fält. Svart pil med tvärstreck. Visst ja. Korsning längrefram.

Detta är ungefär vad märket säger de flesta förare. Men faktum är att det ger betydligt
utförligare information om vad du har att vänta dig längre fram på vägen.

Den korsande trafiken skall lämna-företräde. Men det ger dig ingen företrädesrätt egentligen.
Skulle något hända blir ofta båda ansvariga. '

Märket kan i. vissa fall också tala om att korsningen är skymd. Dålig sikt är skäl nog att dra
ner hastigheten. Omkörning? Nej! Dels kan sikten vara skymd framåt. Dels är det risk att
ett fordon dyker fram ur korsningen. .

Som du märker har ett triangelformat märke mycket att berätta. Sak samma gäller andra
märken och vägmarkeringar. Kan du tolka all den information som faktiskt finns omkring dig
blir du mer beredd på plötsliga förändringar i trafiken. Och hinner anpassa körningen.

Fortbildning? Plugg?

Det har hänt mycket sedan du tog körkort. Vi har fått många nya trafikregler och bestämmelser.
En del nytt känner du säkert inte till. Och en del av det gamla har du kanske glömt. Det är
nu du har nytta av fortbildning! Trots att du är erfaren förare med många mil bakom dig.

En fortbildningskurs tar fram det väsentliga bland alla regler och märken. Men det görs
utifrån din körerfarenhet. Det är ju du som ska kunna dra nytta av allt detta när du är ute
och kör. En säkrare, bekvämare körning.

Du får tillfälle att jämföra dina egna erfarenheter med andra förares. Erfarna lärare ger svar
på dina frågor. Du träffar många nya människor under trevliga former. '

Riv av talongen här under och skicka in kortet till Trafiksäkerhetsförbundet i ditt län. De
informerar dig sedan om hur fortbildningen är upplagd.

Vänliga hälsningar

Trafiksäkerhetsverket, NTF, Motororganisationerna

I" ü -
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Skicka in kupongen helst inom en vecka. Stockholms Läns

Trafiksäkerhetsförbund

Box 22067

dress 104 22 STOCKHOLM 22
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Bilaga '2

Direkt påverkan Bl

 

Världens sprinterelit lyckas pressa sig fram med 10 meter per sekund. Det är 36 km/tim.
Världsmästaren på 1.500 meter håller inteens jämna steg med en moped. En normalt tränad
människa kan förflytta sig med ca 15 km/tim under en längre sträcka.

I högre hastigheter är människan egentligen alldeles för långsam för att både hinna bedöma
en situation .och fatta ett beslut. Vår prestationsförmåga sätts alltså på hårda prov när vi kör
bil i 90 km/tim! Därför är kunskapen om den egna begränsningen kanske viktigare än den
rena rattskickligheten. . . .

Vilka typer av felbedömningar gör man egentligen i trafiken? I vilka situationer? Vilka
felbeteenden resulterar det i? På vilket sätt kan man bli lurad av en trafiksituation?

Sen du tog ditt körkort har du hunnit bli en erfaren förare med många mil bakom dig.
Du har mött de mest skiftande trafiksituationer. Hunnit vara både rädd och ilsken.

Det är nu du är mogen för fortbildning!

Fortbildning? Plugg?

*

Genom fortbildningen lär du dig vilka begränsningar man har som förare, vilka typer av
felbedömningar man själv och andra förare gör. F ortbildningen grundas på dina körerfaren-
heter. Det därför den blir värdefull. Du får tillfälle att jämföra dina erfarenheter med
andra förares. Erfarna lärare ger svar på dina frågor. Du träffar många nya människor under
trevliga former.

Riv av talongen här under och skicka in den till Trafiksäkerhetsförbundet i ditt län. De
informerar dig sedan om hur fortbildningen är upplagd.

Vänliga hälsningar

Trafiksäkerhetsverket, NTF, Motororganisationerna
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*ertbild gen är upplagd.
kicka in kupongen helst inom en vecka.
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Direkt påverkan Cl *

   .M r

.,
7kVi kör i en ai värld.

Mörker. Regn. Halka. Dålig sikt. Trafiksituationen växlar ständigt. Kravet på snabb anpass-
ning ökar i takt med den ökande trafiktätheten.

Trafiken .kräver allt skickligare förare.

Nu är körskicklighet inte alltid detsamma som skicklighet i att ratta ett fordon.
Körskicklighet är givetvis lika mycket att kunna förutse en situation innan det krånglar till
sig. Men alla gör vi ibland misstagoch felbedömningar. I det läget återstår ingenting annat
än att ratta och bromsa sig ur situationen.

Lyckligtvis råkar man inte ut för sådana här kritiska situationer så ofta. Men det gör också
att man inte får tillräcklig träning i hur man klarar av dem. Sen du fick ditt körkort har du
hunnit bli en erfaren förare med mil av praktisk övning bakom dig.
Det är nu du blivit mogen för fortbildning!

Fortbildning? Plugg?

Fortbildning är heltenkelt körträning - men under erfaren ledning. Ta en ordentlig sladd-
situation t ex. Hur häver du sladden? Har du prövat sladdar under ofarliga omständigheter
och lärt dig hur du skall hantera bilen? I en verklig situation ligger paniken hela tiden på
lur. Har du tränat situationen tidigare är det betydligt större chans att du klarar dig undan
med blotta förskräckelsen.

Under fortbildningen får du också tillfälle att jämföra dina erfarenheter i trafiken med
andra förares. Du träffar många nya människor under trevliga former.

\ Riv av talongen och skicka in kortet till Trafiksäkerhetsförbundet i ditt län. De infor-
merar dig sedan om hur fortbildningen är upplagd.

Vänliga hälsningar

Trafiksäkerhetsverket, NTF, Motororganisationerna
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möttes två av om första.
1 en

Gissa

Det fanns regler redan då. Men tolkas reglerna olika hjälps det inte.

  

  

Ta högerregeln, t ex. Du är skyldig att släppa fram ett fordon som kommer från höger.
Kommer du själv från höger så ska den andre lämna företräde. Ja, det är klart - i
teorin. ' '

I teorin, ja. Men det är i praktiken som reglerna skall användas. Det är då problemen upp-
kommer. Det är då som reglerna blir tolkade på olika sätt. Risken är storatt du tillämpar
en regel på annat sätt än dina medtrafikanter. -

Under körutbildningen fick du lära dig alla trafikregler. Sedan dess har du lagt mil efter
mil av erfarenhet bakom dig. Handen på hjärtat! Hur många gånger 'har du sagt till din
passagerare: "Hur kör den dåren! . Kanske "dåren" sagt samma sak om dig.

Med det här resonemanget vill vi visa vikten av att alla trafikanter tolkar trafikreglerna på
samma sätt. Att du och dina medtrafikanter fåren gemensam ram för ert beteende. Ett
bra sätt - eller rent av det bästa - är att delta i fortbildning.

Fortbildning? Plugg?

Trafikreglerna måste diskuteras. Syftet med fortbildningen är att du ska få träffa andra
förare och jämföra dina körerfarenheter med deras. Under erfarna lärares ledning diskute-
rar ni reglerna och kommer gemensamt fram till de vettigaste tolkningarna. Och - det blir
trevliga sammankomster där du träffar många nya människor. '

Vad vinner du?_ Först och främst en säkrare känsla för den "rätta" tolkningen av reglerna
i en situation. Overraskningsmomenten blir färre. De där ögonblicken när hjärtat hOppar
upp i halsgropen.

Riv av talongen här under och skicka in kortet till Trafiksäkerhetsförbundet i ditt län.
De informerar dig sedan om hur fortbildningen är upplagd.

Vänliga hälsningar

Trafiksäkerhetsverket, NTF, Motororganisationerna
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Vad menar karln? Blinkr han?
'Trafik är samarbete. Oftast går allt som smort. Ibland tar man till tecken, handvinkningar
och blink med helljuset. -

Tyvärr fungerar inte alla människor lika. Inte ens samma människa reagerar alltid på
samma sätt. Tyvärr, ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns stora skillnader i körsätt, :,
kunnighet och prestationsförmåga. r

Varje fordonsförare måste förstå att det finns begränsningar både i hans egen körförmåga
och i medtrafikanternas. Sedan måste körsättet anpassas därefter.

Det var inte möjligt att lära sig mycket om detta under körkortsutbildningen. Nu har du
hunnit lägga mil efter mil av erfarenhet bakom dig. Och du har hunnit upptäcka att
många förare inte alls uppträder på det sätt du väntat dig.

' Ändå måste vi samarbeta om trafiken skall flyta utan problem. Och samarbete är faktiskt
någonting man kan lära sig. Medlet heter fortbildning.

Fortbildning? Plugg?

Inte kan man väl plugga in sådant här, resonerar du. För hur skall man kunna lära sig att
bedöma' hur fullständigt okända människor reagerar i en viss situation?

Det finns ett sätt att lära sig en hel del om hur andra människor reagerar i trafiken: >
Att träffa andra förare och olika förarkategorier. När du diskuterar trafik och trafikproblem
med dem lär du dig plötsligt väldigt mycket om hur de kör och varför de kör just så,
just vid det tillfället. Detta är målet med fortbildningen.

Då låter fortbildning inte 'så illa, eller hur? Och - det blir trevliga sammankomster med
erfarna lärare och givande diskussioner.

Riv av talongen här under och skicka in den till Trafiksäkerhetsförbundet i ditt län.
De informerar dig sedan om hur fortbildningen är upplagd.

Vänliga hälsningar

Trafiksäkerhetsverket, NTF, Motororganisationerna
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Ett sjåtte sinne i trafiken
vore nte dumt!

Att köra ett fordon är i grund och botten att sia om framtiden. Skall du gasa? Bromsa?
Växla? Vad du än gör i trafiken, gör du det för att du anser dig veta något om vad som
kommer att hända.

Du läser små tecken i trafiken runt omkring dig. Det kan hända 'att bilen framför dig helt
plötsligt tvärbromsar. Hade du kunnat vara beredd på att den skulle göra det? Vad tvingade
den andre föraren att göra en så plötslig handling? Det finns många situationer där miljön
framtvingar beteenden hos dina medtrafikanter. Man hamnar i en situation där det inte
finns mycket att välja på.

När du tog körkort berördes de här problemen av naturliga skäl bara teoretiskt. Nu har
du lagt mil efter mil bakom dig. Du har fått erfarenhet. Och du kanske har upplevt många
situationer där trafikmiljön tvingat dina medtrafikanter att köra på ett till synes helt
oväntat sätt.

Men tänk efter! Är det så oväntat? Om du samlar din erfarenhet och går igenom allt som
hänt dig bakom ratten kanske du börjar förstå. Du kan lära' dig att förstå ännu bättre -
genom fortbildning!

Fortbildning? Plugg?

Den här typen av problem går knappast att "plugga" in. Målet för fortbildningen är istället
att du ska få en bättre känsla för situationer där samarbetet i trafiken inte fungerar. Och det
kan man bara få genom att diskutera problemen och träna några sådana kritiska situationer
tillsammans med andra förare.

Och - det blir trevliga sammankomster under erfarna lärares ledning.

Skicka in talongen här under till Trafiksäkerhetsförbundet i ditt län. De informerar dig
sedan om hur fortbildningen är upplagd.

Vänliga hälsningar

Trafiksäkerhetsverket, NTF, Motororganisationerna
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(sid 1)

?#19 ägo??     
Ås .4:1

e? '3 ;33 7,,
§35 :gå-t; gm.. i. m ai

Är du bättre Ullvi' sämre bilförare fin du sjiilv tror? Den här broschyren som
sgunmzmstzillts av I'mfikszikorlmtsvcrkct, N'l'l" och molororgzinisutionernu
later dig gil en rond mot dig .själv i trul'ikkunskup.

(sid 3)   0%3

ä li
Du har länge legat efter en bil och viintat på att kunna köra om. Plötsligt
lättar tratiken. Samtidigt ser du ett viigmåirke. Vilket av dessa tre märken
innebär att omkörning kan vara olämplig?

 

 

.3.1.1993751-
lndirekt påverkan AI

  io F oo 0
vw

  
Pâ liögvrsidornn i den här browhyron finns ett antal frågor.
Ta god tid på dig och fundera över svaren. Niir du tänkt Eirdigt, vänder du
blad 0('ll hittar riitt svar på l ziksid;'in.
Pål högersidzin kommer sedan nästa fråga.
Lycka till!

(sid 4)

 

Märkep. När du ser märke C får du information om att något händer
med din vaghalva 150 250 m längre fram. Den blir smalare.

 

(sid 5)

  
Du kör den vita bilen och skall rakt. fram genom cirkulationsplatsen.

Vilket körsiitt är rätt?
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(sid 6)

 

2

C är rätt. Som du placerat dig här; skall du hålla dig i det högra körfältet genon*
hela cirkulationsplatsen.

 

(sid 7)

 

Är du skyldigoatt lämna den svarta bilen företräde i dessa situationer?

A B
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(sid 8)  
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Du skall lämna företräde i situation A och den svarta bilen i situation B.
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(sid 9) (sid 10)

Kim du säga vad det är för skillnad på de har båda märkena? Märke A är rött, gult och svart. Märke B iir blått och vitt. innebörden iir
densamma. Man får inte svänga till vunster.

(sid H) (sid12)

  
0*

Får du köra om den svarta bilen så här? Du får köra om i situation A. Du får inte köra om i situation B.
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(sid 13) (sid 14)'

:á Ö Bilen rulla faktiskt %H§itââü^
Å ° n sekunden?

Som du förstår räcker det inte bara med att kunna lura ut hurolika. _

trafikregler fungerar. Ofta har du bara brákdelen av en sekund på dig, innan

du måste handla.

  
: på

Hade du fem rätt? Grattis! Hade du fel på någon fråga? Vi kan försäkra dig i
att du i så fall inte är ensam.

Detta var bara fem frågor om regler. Hämtade ur några trafiksituationen

Fick du fundera länge innan du kom på svaren?

- Det ligger en extra säkerhet i att behärska trafikreglerna och direkt kunna
I teorin kan du givetvis ta god tid på dig. Annat är det i verkligheten. Tvekar du tillämpa dem_

en sekund innan du handlar, hinner bilen i allmänhet rulla en bra bit.

Och nu kommer sista frågan. Hur långt hinner bilen rulla om du tvekar en enda Den säkerheten uppnår du enklast och snabbast genom fortbildning.
sekund i 90 km/tim?

A. 10 meter?
B. 18 meter?

        

      

  

      

C. 25 meter?

(sid 15) 7 (sid lö)

. Eg! få' __A n Emma .
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= * i ?14 4". . »ra ' ior i .taltidning ram mammaom.
Riv av talongen och skicka in den till ditt Låinstmfikförbund. Helst inom . GÖtEbOrgs _
en vecka. Du fiir du veta :man: om hur fortbildningcn iir upplagd. Trafiksäl-:erhetsförenmg

Jag vill veta mera om hur fortbildningen iir upplagd! Västra Hamngatan 9

' 411 17 GÖTEBORG
Namn . -< -- I, »x

lJtilelningsudn'ss

hm'er 11mm Kontonummer 2997 .
403 10 GÖTEBORG 2
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Märke C. När du ser märke C fair du information om att något händer
med din väghalva 150 "- 250 m längre fram. Den blir smalare.

En omkörning efter C innebär en stor risk. Omkörningen kan bli säker
först när du vet. exakt hur vägenförändras längre fram.

Märke B betyder att du inte fur stanna. Märke A talar om att du kör på
huvudled. Inget av dessa bada märken ger information om huruvida man kan
kora om eller inte.

 

C är rätt. Som du placerat dig här. skall du
hålla dig i det högra kiirl'åiltet genom hela .nyktra-'king
Cirkulationsplzitsen. kills: . f

En tumregel som håller i de flesta situzr 'le :gif .
tioner: ' . ätt_

1. Skull du till höger eller rakt fram, skall
du ligga i det högra körfiiltet innan cir- _M
kulationsplzrtsen. I eirkul;itionsplatsen k"
håller du det högm'körfåiltet.

2. Skall du till viinster, så skall du lig: :'21 i -
det vänstra körfå-iltet innan (tirkulations- fira
platsen. l Cirkulntionsplutsen placerar (Hrfgliliêgl
du dig i det vänstra körfåiltet. " 5;* *i Håål

(sid 6)
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Du skall lämna företräde i situation A Och den svarta bilen i situation B.

Vägmärket som du serii situation A M i verkligheten är det. placerat 150 -
250 m före korsninan -- förvarnar bara för korsning. Detta iir en helt
vanlig vägkorsning där högerregeln gäller. Du är följaktligen skyldig att
lämna den svarta hålen företräde.. Det spelar ingen roll om den skall rakt
fram eller skall svänga som här.

Viigmärket i situation B '* även det är i verkligheten placerat 150 - 250 in
före korsninan ** talar om att den kors-Linde trafiken är skyldig att. lämna dig
företrädellär skall alltså den svarta bilen släppa förbi dig.

f Inom tättbebyggt omrâde står märket betydligt närmare korsningen
50 m.

 

(sid lO)
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vid.

 

Märke A är rött, gult och svart. Märke li iir blått och vitt. Innebörden är
densamma. Mun får inte svåingzi till vänster.

Ändå upplevs sill/.ert (lossa hårda märken olika.

I* örhudsmärket A talar direkt om vard du into fiir göra. l'áhudsmåirket B
säger att här Imnll' du köra mkt fram eller svåingzi :it högt-r.

l'Vli'lnth. bilfornru upplever fulzllatim. - ;uilmdsrnáirkot som en rekommenda-
tion som man inte midviindigtvis lwliover fiiljzr.

Men en viinslx-rsviing.: efter dessa båda märken iir lika fi-lnktig.

 

(sid 12)

;p ri". ii

i' 530%

Du får köra om i situation A. Du får inte köra om i situation 8.

I denna typ av _kors-ning w där högvrreglen gäller -- får du som regel aldrigr
kom om. Det finns ett enda undantag.

Situation A iir umlnntnget. Nåir bilen framför skull svänga till vänster, fiir du
kom om pa hugger sida.

l' situation li iir mnkiirningzr-n felaktig or-h farlig. Den svarta bilen skymmer
den korsnndv trafiken fran lmger. l)r-nn:1 trafik rfiknnr med att fa företräde
och har ill' du skyldig; att liimnu fr'iretriide.
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Är du bättre. eller sämre. bilförare än du sjiilv tror? Den här broschyren som
sanmmnståillts av 'l'i'ul'ikgikerhctsverkot. N'l'l'* m-h motororgzu'iisationerna
låter dig gå en rond mot dig Sjiilv i tml'ikkunskap.

Elega_ 335.1
Indirekt påverkan BI

(sid 2)
    r.
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'
På högersidorna i den håir broschyrin finns ett antal frågor.
Ta god tid på dig och fundera över svaren. Nåir du tåinkt färdigt, vänder du
blad och hittar rätt svar på baksidan.
På högersidan kommer sedan nästa fråga.

Lycka till!

 

(si d 3)
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Du skall in på motowägen. Trafiken är måttlig men snabb. Hur gör du?

9 31' <' \,2:0
»saa

t..

    
OO

_\ IJ!

/ i- ul):
l

rike_
A. Ökar farten på påfartsstråickan och filUUl' in i en lucka.

B. Håller låg hastighet på påfartsstrå-ickan, faller in i en lucka och ökar
till samma hastighnt som bilarna på motorvägen.

C. Stannar på påfartsstiilckzin mh kontrollerar bakåt på rnoton'ägen, kör
in på motowägen när det blir tillräckligt stor lucka och okar farten.

'L Il»

:En

(sid 4)

E
A ät' rätt. Påfzn'tssträçkzin ärutill för att du skall komma upp i motorväqs-
trafikens hastighet; nar (ln kor in. Du stör du trafiken på motowägon niinst.

 

(sid 5)

 

Du kör den vita bilen. Just här är du på våig in i en av de farligaste trafik-
snuationerna. Det finns ett knep att minska riskerna. Kan du det?

 

 

   

(sid 6)

     
F' 25:14:

Du håller ut mot vägkanten och släpper fram bakomvaizmdc trafik en
bra bit. fore korsningen. Dii hur du ryggen fri när du se un skall svänga
till vanster in på uvtagsvägen.

 

(sid 7) '

 

I vilken situation skulle du vara allra mest, försiktig?

A

  

  

  

W 24/1] m ;m 3
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(si d 8)

 

Korsning B. Fotgängama väntan* på trottoaren. Det är ett tecken på att

korsande trafik närmar sig.



(si d 9)

 

Var tror du att. du möter den .sv-arta bilen?

Vid A, B, eller C?

   

 

  

(sid 10)

 

I en sådan här situation gissar de mesta bilförare att. mötet, sker mitt på
stmckun Vid_ li. Den bedoinningen iir bara riktig om bilda bilarna liiiller
summa hastighet. Och det ar nzistnn omöjligt. att bedöma i verkligheten.

 

(sid 11)

 

Backen iir kraftig. långtradaren seger sig Över krönet där ni kommer att
mötas. Kan du tala om vad det är för nagonting som kan handa ! den
här situationen?

 

 

   

(sid 12)

 

*år 53:32:
Det har varit. en iz- ing backe. Bakom långtradaren kan ligga en personbils-
forare som blivit otzilig och chansar med en omkörning just dli det går
som lángsammast for láingtrzidatr'en. Alldeles innan backkrönet.

 

 

(sid 13)

69 i
. demens er 03

Hade du fem rätt? Grattis! Hade du fel på någon fråga? Vi kan försäkra dig
att du i så fall inte är ensam.

Detta var bara fem bedömningsfrågor. Hämtade ur nâgra Lrafiksituationer.

Fick du fundera länge innan du kom på svaren?

I teorin kan du givetvis ta god tid på dig. Annat är det i verkligheten. Tvekar du
en sekund innan du handlar, hinner bilen i allmänhet rulla en bra bit.

Och nu kommer sista frågan. Hur långt hinner bilen rulla om du tvekar en enda
sekund i 90 km/tim?

A. 10 meter?
B. 18 meter?
C. 25 meter?

(sid 14)

'.E 3; 4.in
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Som du förstår räcker det inte bara med att. kunna "lura ut. hur du skall
bedöma en trafiksituation. Ofta har du bara bråikdelen aven sekund pzi dig,
innan du måste handla.

Det ligger en extra säkerhet i att direkt: kunna bedöma en trafiksituation
och förutsäga hur den kommer att utvecxlas.

Den säkerheten får du enklast och snabl: ast genom fortbildning.

 

(sid 15)
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Riv HV talongen och skickar in den till ditt liiinstrntil:t'éirlmind. Helst inom en
vecka. Uz'i fiir du Veta mera om hur fortbildninan nr upplagd.

Jag vill veta mera om hur fortbildningen iir upplagd!

 

Namn

 

U tdel nimismlress

 

Ortsudrvss Telefon
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Frankeras ej

Adressaten

betalar portot

   

Göteborgs
'I'rafiksäkerhetsförening

Västra Ivlamngalan 9
41.1 17 CÖ'ITIISOR 3

t WW., - 7 v.. 'Gas-_3133

SVARSFÖRSÄNDELSE

Kontonnrnmer 2997
403 10 GO'l'liLåORG 2
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(sid 45
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A är rätt. Påfartssträckan är till för_ att du skall komma upp i motorvägs-
trafikens hastighet när du kör in. Da stör du trafiken minst.

C är det absolut minst lämpliga alternativet om det inte rör sig om stilla-
stående köer eller mycket långsam trafik pa motorvägen. Den snahbalrnotor-
vägstrafiken kan tvingas till häftiga inbromsningar om du kor in for lang-
samt.

På- och avfarterna är kritiska punkter på motorvägen.

 

 

(sid 6)

 

Du håller ut. mot vägkanten och släpper fram bakomvarande trafik en
bra bit före korsningen. Då har du ryggen fri när du sedan skall svänga
till vänster in på avtagsvägen.

Vänstersväng på hart trafikerad landsväg tillhör olycksstatistikens femoi-topp. '
Faran ligger i trafiken som kommer bakifrån.

Det psykologiska tryck du utsätts för är också riskabelt. Trycket bakifrån
kan lätt ra dig att göra en felbedömning och ta en chans att försöka hinna
igenom en lucka i den mötande trafiken. En chans som du annars aldrig
skulle ta i en lugnare situation.

(sid 8)

 

Korsning B. Fotgängarna väntar på trottoaren. Det är ett tecken på att.
korsande trafik närmar sig.

Sådana här korsningar kräver givetvis alltid försiktighet.. I [all A har fotgängarn.
grvrtäsrg ut i körbanan på den korsande gatan. Då är det sannolikt att ingen bi;
är på väg in i korsningen .

Det finns flera exempel på hur man kan tolka små tecken i trafiken och slippa
bli helt Överraskad. Tänk efter. Du kommer säkert på flera Situationer fran där:
egen vardagskörning där omgivningen talar om för dig vad du kan vanta dig.

 

(sid 10)

 

I en sådan hiir situation gissar de (les-;ta bilförare att mötet sker mitt på
strackan vrd li. Den hedöinningen iir bara riktig om bada bilarna haller
samma hastighet. Och det iir nästan omöjligt att bedöma i verkligheten.

Den svarta bilen kommer rakt emot dig och du har du inga hiillpunkter
som lnalper dig att hedoinn hans fart. Därför tror man att mötet kommer
att ske mitt pa sträckan.

Sa fort hastigheterna iir olika blir lmlönmingen felaktig. Kör den svarta hiten
langsnnnnare, skur rnotet Mmm: lmrt :in du t m'iiknzule.( {§)Kör den fortare
sker mötet tidigare än du räknade inr-d. Q0

Det här iir ett. exr-mpel [in en situation rliir det iir nu att göra en ridhlfdöl'tl'
ning. Det linns manga :andarna situationer.

 

(sid 12)

 

Liet har varit en lång backe. Bakom långtradaren kan ligga en personbiis-
forare som blivit otalig och chansar med en omkörning,r just där det går
som langsanimast for langtradarcn. Alldeles innan backkrönet.

Risken att man möter en sådan omkörning finns på vägar dåir omkörninng
är svara att göra* (lmdömct hos en jåiktad person håller inte alltid. Siirskiit
inte om backen iir .six pass brant och lang att de tunga fordonen maste
minska] farten ordentligt.

Vad kan du göra? Känner du till risken kan du t ex dra dig' närmare väg-
kanten och sanka tarten. Dä hinner du reagera.



 

Är du bättre eller sämre bilförare än du sjiilv tror? Den här broschyren som
sammanställts av Trufiksiikvrhetswrlwt, N'l'F och motororganiszltxoncrna
låter dig gå en rond mot dig själv i trafikkunskup.

QUQQQBJJ-
Indirekt påverkan CI

 

Pâ högersidornu i den här broschyren finns ett antal frågor. . __
Ta od tid på dig och fundera Över svaren. Niir du tänkt fardigt, vunder du
bla och hittar riitt svar på baksidan.
På högersidan kommer sedan nästa fråga.
Lycka till!

 

(sid 3)

 

Du kommer över ett backkrön. Och plötsligt... Vad gör du?

A. Frikopplar och bromsar kraftigt fram till punkt 1. Därefter släpper du
bromsen och styr undan.

B. Du bromsar kraftigt fram till punkt 1, lättar något på bromsen
och styr undan.

C. Frikopplar och bromsar hela vägen fram till punkt 2 och gör undan-
manövern under tiden.

i 1:.WW:.' -.

  

ai.

 

(sid 4)

A är det lämpligast-e handlingssättet. Frikoppla. bromsa, släpp bromsen. styr
undan. Det är viktigt att släppa bromsen innan du styr sa att du kan utnyttja
hela väggreppet för styrningen.

 

(sid 5)
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(sid 6)

 

art-å"
B är det bästa sättet. Ju rakare kurs, desto mindre risk för sladd.

 

(sid 7)

 

Du blir omkörd och håller långt ut till höger. Plötsligt kommer du utanför
asfaltkzmtvn med höger hjulpur. Vad gör du?

A. Du försöker snabbt komma upp på vägen igen genom att. göra en snabb
ruttrörclse.

13. Du bromsar kraftigt och styr scdnn mjukt upp på vägen igon.

C. Du släpper gasen och furtriillur vtt tag utanför ;1sfulllzuntun. Bromsar
försiktigt. llzirol'tt-r styr du upp pa våigun igon.
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(si d 8)

 

Q ärrätt. Släpper du gasen sjunker hastigheten lugnt. Niir farten minskat
tillräckligt, tar du ett stadigt tag i ratten och styr mjukt. upp igen.



 

(sid 9)

e
Mörker. Möte. Du blåindnr av. Plötsligt tycker du dig skymta en fotgängare

längre fram. Du bromsar. Men Vad gör du mera?

A. Fortsätter på halvljus och håller så långt mot mitten av vägen som

möjligt.
B. Slår på helljus och håller åt höger för att blända den mötande mindre.

C. Blinkar kort med helljuset och håller så långt mot mitten av vägen som

möjligt.

 

(lär rätt: Du måste ta reda [ni om det finns några fotgängare på vägen fram-
for dig. Det gor du med en jiishlink.

 

  

   

  

 

(Sid ll)
(5;d12)

Vad gör du för att häva sladden? . _

A. Gasar för att "dra" bilenur sladden. Gor som 1 C _ fnkoppla OCh Styr!

å' :tällä För att räta upp bilen styr du samtidigt åt det håll du vill att den ska gå.

(sid l3) (sid l4)
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Hade du fem rätt? Grattis! Hade du fel på någon fråga? Vi kan försäkra'dig

att du i så fall inte är ensam.

Detta var bara fem frågor om regler. Hämtade ur några trafiksituationer.

Fick du fundera längeinnan du kom på svaren?

I teorin kan du givetvis ta god tid på dig. Annat är det i verkligheten. Tvekar du

en sekund innan du handlar, hinner bilen i allmänhet rulla en bra bit.

Och nu kommer sista frågan. Hur långt hinner bilen rulla om du tvekar en enda

sekund i 90 km/tim?

A. 10 meter?
B. 18 meter?
C. 25 meter?

Bilen rullar faktiskt 25meter
underden sekunden!

som du förstår räcker (let inte bara med att kunna "lura ut" vad du skall
gora_for att klara en kritisk Situation. Ofta har du bara brakdelen av en sekund
på dig, innan du måste handla.

Det ligger en extra säkerhet i att direkt "känna" vad du skall göra i en sådan
Situation.

Den säkerheten får du enklast och snabbast genom fortbildning.
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ltiv av talongen och skicka in den till ditt l;finstmfikförbund. Helst inom

en vecka. ha [nr du veta mera om hur fortlnldningen är upplagd.

Jag vill veta mera om hur furtliilclningen iir upplagd!

0.

05 : I: Am* :in 4' 7en:
(sid 15)
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Namn

 

Utdel ningsadrrsss

 

Postadress 'l'cle {on

   

(sid lö)

Frankeras ej

Adressaten

betalar portot

    

Örebro Läns Trafikrâd

  

Länsskolnämnden
Box 941 _ _
701 31. ÖREBRO

"v 4.."

SVARSFÖRSÄNDELSE

Kontonummer 7455
701 01. ÖREBRO l.
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A är det lämpligaste handlingssättet. Frikoppla, bromsa. släpp bromsen, styr
undan. Det är viktigt att släppa bromsen innan du styr sa att du kan utnyttja
hela väggreppet för styrningen.

Vid all bromsning förbrukar du en del av väggreppet. Skulle du få lasta hjul
v1d bromsningen finns inget väggrepp kvar för styrningen utan du aker rakt
fram.

I fall B och C utför du två manövrar samtidigt. Risken för att du skall förlora
kontrollen över bilen är följaktligen större än om du gör som i fall A.

Håll isär styrning och bromsning.

 

(si d 6)

 

  

 

?ärmar ?5
B är det bästa sättet. Ju rakare kurs, desto mindre. risk för sladd.

När du kör genom en kurva strävar bilen att gå rakt fram. Ju skarpare kurvan
är, desto större blir de krafter som paverkar viiggroppet. "'ltiitar du ut" kurvan
genom att välja ett så mkt spar som möjligt inom din egen vaghalva minskar '
dessa krafter. Du utnyttjar vaggreppet bättre.

Men krafterna påverkas mer av hastigheten än av u tråitningen . Därför är
rätt hastighet grunden för all kurvtagnmgsteknik.

(sid 8)

 

C är rätt. Släpper du gasen sjunker hastigheten lugnt. När farten minskat
tillräckligt, tar du ett stadigt tag i ratten och styr mjukt upp igen.

Genom att göra på det här sättet har du fått två fördelar. För det första är
farten låg när du skall ta upp bilen igen och risken liten att bilen får ett kast.
Dessutom kan den höga asfaltkanten ha upphört.

Gör du som i fall A i hög hastighet är risken stor att du får kast på bilen och
du riskerar också att få sladd.

B är ett lika dåligt alternativ. Du har två hjulmed god bromsverkan på asfalt-
vägen. De andra befinner sig i gruset, där bromsverkan är sämre. En kraftig
inbromsning i den här situationen medför sladd.

 

(sid 10)
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, är rätt. Du måste ta reda pa om det. finns nagra fotgängare på vägen fram-
för dig. Det gör du med en ljusblinll..

.än snabb ljusblink blandar inte den mötande hilisten sn mycket att du bör
underlåta att utnyttja detta i en kritisk situation.

Problemet i den har situationen iir att du har smfi inr'ijligzlwter att upptar-ka
fotgängare niir du kör 11:1 l'i:ilvl)us ;. llet beror inte 5:1 myeket på att du blir
llliindml, utan mera på att l:::lvljur;l^l, har sä: kort riirrkvnld.

'l'iinder du helljuset ett öuunhllrk iir det i regel tillräckligt för att du skall
kunna konstatera om det finns någon pa Vingen.

 

(sid 12)

  
Gör som i C -" frikoppla och styr!

För att rä ta upp" bilen styr du samtidigt at det håll du vill att den ska gå.

Det gäller ju att snabbt återfå viiggreppret. lålnkluste siittet iir att frikoppla.

Grisar du eller bromsar du blir vägg: rm'iet ännu sämre. Våi;:§;n"0p; ut blir båist
du hjulen rullar tntt.
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Statens trafiksäkerhetsverk rapporterar data från en intervjuundersökning som efter
viss bearbetning ger en uppfattning om vilka kommunikatoreffekter som kan förekomma
i ett specifikt fall (TSV, i968b) . Fpp fördelades på fyra grupper som gavs ett
påstående om hastighetsbegränsningar till vilket fpp skulle ta ställning . Påstå'endet
varierades med avseende på kommunikator1 De' procentuella andelarna positiva och

' negativa till påståendet redovisas i tabellen nedan.

Påståendets kommunikator

STÄLLNINGSTAGANDE

  

NTF TSV MHF "MAN"

"Bra" 39 37 37 30

"Olämpligt" ' 56 62 ' 59 65

Vet ej i i 4 l 4 4

322 221 228n 340

 

' Andelarna som håller med om påståendet skiljer sig inte åt om man jämför de fyra
grupperna (df=3; erhållet chi2=5, ll; erforderligt chi2 5 %=7,82; se Li, 1957,

s 413) . Jämför man emellertid det kommunikatorlösa påståendet med de kommunika-
torförsedda sammantagna är det kommunikatorlösa signifikant mindre effektivt

(z=2,24).

Slutsatsen är att en kommunikator av den typ som här använts ger större påverkan än
meddelanden utan angivan kommunikator men att effekterna är ganska måttliga.

Huruvida effekterna skulle blivit större om man försett påståendet med flera kommu-
Det finns vidare ingen skillnad mellan NTF, TSV och MHF somnikatorer är ovisst.

kommunikator.

 

l. "Antag att - Nationalföreningen förtrafiksäkerhetens främjande, NTF (grupp i),
statens trafiksäkerhetsverk, TSV (grupp 2), Motormännens helnykterhetsförbund,
MHF (grupp 3), "man" (grupp 4: kommunikatorlös) - föreslår en radikal sänkning

av hastighetsgränserna på vanliga landsvägar till endast 70 km/tim därför att

de/man anser att det är det enda verkliga botemedlet mot trafikolyckorna.
Vad anser ni om detta? Är en sådan sänkning mycket bra, ganska bra, ganska

olämplig eller mycket olämplig?"

'
.

W
'
E
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J
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W
J
'

"
'
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'
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w

  



Delsrudle l och ll sammanfogno: Försökspersonernas Fördelning över kön, ålder semiL körsträcka. Den större siffran inom cellen anger ?orolontolef
Fpp; siffran inom pommes anger anfoler ?pp per påverkonsmcrerlal (12 st) .

SA TLlGA FPP l8 - 29 år 30 - 49 år

< 700

700-'199

1780-7999

Kvinnor Män Kvinnor Män

 

492 180

(15)

Kvinnor Män Kvinnor

  

636

(53)

228

09) (9)

336

(28)

84

(25) (32)

  

\
\
_
-
/

/
\

96 768

(64)

336

(28)

888

(74)

1224

(102)

180

(15)

1224

(l 02) 017)

  

24 360 384

a

120

(10)

996

(83)

1116

(93)

48 864

(72)

912

(76)

   

72 2496

(208)

  

2568

(214)

24

    

468

(39)

504

(42)

276

(23)

288

(24)

     

1068

(89)

 

1104

(92)

   

528

(44)

 

540

(45)

  

 

1...
.
.
.
w
-
.
.
-
.
.
N

An
{
)

C')

C
;

N(Y)
0..._ 9564

(797)

  

l l l96

(933)

540

(45)

 

 

 

2844

(2377

 

3384

(282)

   

 

756

(63)

 

3528

(294)

 

4284

(357)

  

336

(28)

 

3192

(266)

 

3528

(294
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_
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_
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Förfarande vid fördelning av försökspersoner på experimenfgrupper.

Kriterium Totalt
för grupp- . - / anta!
indelning ' subgrupper

 

.. r-1 r-1LAN i: L-..: osv _ 8

KÖN l D osv '. . . 16

ÅLDER Fr] [j 1:] 48

I

  

EXP.
GRUPPER

l 1 \

STRÄCKA I? E] [3 E] E] ' 240

[

EI
'I'll All II

DDDDDDDDDDDZSSO

   

Effersom antalet fpp inom varie subgrupp oftast inte var jämnt delbartL med 12 skedde
experimenfgruppsfördelningen för några mindre rester av subgrupperna över I'dn.

  

-s
-u

..
»
J
0
0
'
i
h
-
0
1
'
"
.
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Försökspersonernas fördelning över experimenfgrup'per och lön.

Delsfudie 1 Delstudie 11

 

A1 B1 C1'A2 82 C2 A1 BI Cl A11 B11 C11 E(%)

  

A+B 310 316 300 303 307 307 301 300 300 304 307 312 3667(32,75)

 

O 125 125 126 129 124 120 122 121 125 129 128 128 1502(13,42)

 

s 70 72 78 78 80 73 73 68' 68 76 74 72 I882(7,88)

 

T 95 88 89 91 90 92 97107104 92 86 871118(9,99)

  

U 75 73 75 80 75 87 95 90 80 76 81 80 967 (8,64)

W 87 95 90 89 103 98 .85 88 -99 103 84 83 1104(9,86)

 

X 85 86 93 85 84 80 83 80 83' 81 95 841019(9,10)

 

Y 86 78 82 78 70 76 77 79 74 72 78 87 937 (8,37)

  

2 933 933 933933 933 933 933 933 933 933 933 933 11196000)

              



adressafen .

       

A B c

7 4 4 > 15

7 4 8 19

'314 * 8 12 34

X2: ES (df=5.; x2= 3,06)

__TabeH B. Registreraf antal försöndelseri delundersökning II som ej nådde

       

adressofen .

A B C

6 7 5 18

5 6 6 17

H 13 H ' 35

x2= ES (df=5; x2= 0,49)

Bilaga 14

Tabell A. Registreraf antal försöndelseri delundersökning I som ei nådde
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De1sfud1e I : refurfrekvenser 1 absoluta ?01

  

Kön I hAön Kvinnor

  

Ä1der 18-29 30-49 50- 18-29 30-49 50-

  

, ör- < 700 1200- 1700- 22000 <700
,9 1699 1999

1200-1700- 22000 <7OO
1699 1999

1200-1700- 22000
1699 1999

<700 700-
1199

1200-
1699

1700- 22000 <700
1999

700-
1199

1200-1700- 22000 <700
1699 1999

700-
1199

1200-1700- 22000
1699 1999

   

C
O

NV:3)

  

C 1 1 5 4 3 3

  

O')

0(
0

NOC
4

ff
low-suv: 14

    

C 2 0 0 1

*
0

(V)

   

 

 

   

 

   

 

   
 

  

26 37 33 64 56 34

  

56 4,45 5,03 3,65 5,56 6,00 5,56 5,86 7,42 5,98 5,99 10,67 10,46 12,96 10,14 12,88

 

 

n 90 318 384 180 450

  

   

 

54

 

498

 

 

234

 

534

 

150

 

612

 

432

 

138

 

264

6,67 2,78 0 8,78 7,73 6,67 5,56 5,56 9,52 10,00 20,83

    

  

90 108 48

  

      

  

114

 

 

168 60

 

 

  

18

  

  

42

 

 

90

  

24

     

 

 

8110Q9'l5:



m
g
m
g
o
'

4V

De1sf^ud1e 11 : retur-frekvenser 1 cbso1ufa tal

   

18-29 30-49 50-

Kvinnor

  

700-
H99

2209- 1700-22000 <700
1699 1999

1200- 1700- 22000
1699 1999

<700 700-
1 199

1200-
1699

1700-
1999

22000

18-29 30-49 50-

  

L
J

C
)

<700 1200- 1700- 22000 <700
1699 1999

700-
1 199

1200- 1700- 22000 <700
1699 1999

1200-
1699

1700-
1999

       

C
)

  

N

   

C
0

                                  

,
m
a
n
.
.
-
"

.. 24 59 41

  

3,89 4,82 6,84 4,68 16,00 9,64 9,49 4, 35

     

498 234 534

        

150

 

612

 

432

 

1

38

 

2,78 4,17 25,00 0 2,98 6,67 5,56 16,67 9,52 11,1312,50 16,67

 

90 108 48 12 12 168 60 18 18 42 90 24

  

  

 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

25199325..
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Tabell A. Effekt av maferialvariabeln A-C (föreställn om forfbildn innehåll)
' inom olika körsträckeklasser.

           

Körstr'dcka

<700 700-1199 1200-15991700-1999 > 2000

-7,78 5,90 9,54 7,14 5,01

(180) (580) (482) (195) (428)

7,78 _9,31 9,95 .5,51 10,82

(180) (580) (482) (195) (428)

8,88 5,55 4,55 7,14 5,01

(180) (580) (482) (195) (428)

8,15 7,59 8,02 5,53 7,40

(540) (1740) (1445) (588) (1284)

7,45

(1855)

9,22

(1866)

6,16

(i 866)

i 7,6]

(5598)

Tabell B. Effekt av materialvariabeln L-_2_ (föreställn om trafikens krav)

inom olika körsfröckeklasser.

         

<700 700-1199 1200-15991700-1999 >2000

8,52 7,24 - 8,58 7,82 7,48

(270) (870) (723) (294) (542)

-7,78 7,93 7,47 5,44 7,32
(270) V (870) (723) (294) (542)

8,15 7,59 8,02 5,53 7,40

(540) (1740) (1445) (588) (1284)

7, 82

(2799)

7,39

(2799)

7, 51

(5598)
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DELSTUDIE I

Tabell A. Effekt av materialvariabeln A-C (föresf'dIIn om fortbildn innehöll)

inom könsgruppema

    

Män Kvinnor

7,34 8,09 7,45

(1594) (272) (1866)

9,54 7,35 9,22

(1594) (272) (1866)

6,21 5,88 6,16

(1594) (272) (1866)

7,70- 7,11 7,61

(4782) (816) (5598)

Tube B. Effekt av materialvariabeln 1:2 (föreställri om frafikens krav)

inom könsgruppema

    

Män Kvinnor

7 ,' 90 7, 35 7, 82

(2391) (408) (2799)

7,35 6,86 ' 7,39 '

(2391 ) (408) (2799)

7, 70 7, T 1 7, 61

(4782) (81 6)' (5598)
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DELSTUDIE I

Tabell A. Effekt av materialvariabeln 1:2_ (föreêtölln om trafikens krav)
inom olika åldersgrupper (df=2 för XL; df=2 för X2) .

                   

18-29 30-49 50- Analys

1 5,20 7,66 10,54 7,82 Xi: 17,08
' (846) (1071) (882) (2799) s (p<.OOO5).

2 4,37 5,60 12,47 7,39 Xi: 49, 85

0 (846) (1071) (882) .(2799) S(p<.0005)

4,79 6,63 11,51 7,61 Xi: 60,57
(1672) ' (2142) (1764) i (5598) S(p<.0005)

W ' z=0,57 z=i,92 z=l,2 ' 2 .
Analys =5 10' ^ ES S(p<.l0) ES _ Xinteraktion '

 ES

   

För det totala materialet (m'cin + kvinnor) har inte någon signifikant interaktion

konstaterats .mellan materialvariabel l-2 och ålder (X2= 5,10; df = 2; ES, erforderligt

för signifikans på 5 % nivå = 5,99). Resultaten uttrycker emellertid vissa tendenser

och_ därför har, något oegentligt, 2- och XL-analyser utförts. Dessa ger vissa

signifikanta utfall som lett till att samma typer av analyser genomförts på gruppen

män separat (se avsnitt 7.2.4) .
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Tabell A. Effekt av materialvariabeln A-C (föreställa am fortbildn innehåll) '

inom olika körsträckeklasser.

                   

' Körströcka . .

<700 700-1199 1200-1699 1700-1999 22000

A 11,11 6,90 6,02 6,63 5,14 6,65

' (180) (580) (482) (196) (428) (1866)

B 5,60 6,90 6,22 5,10 6,07 6,22

(180) (580) (482) (196) (428) (1866)

6,11 5,52 4,77 5, 61 3,50 4,93

C (180) - (580) (482) (196) (428) (1866)

7,59 ' 6,44 5,67 5,78 4,91 5,93

(540) (1740) (1446) (588) (1284) (5598)

Tabell B. Effekt av Amaferialvaria.be|nz_l_:_l_l_ (återkopplinge'ns utförlighef) inom

olika körsträckeklasser.

Körsfröcka _
<700 700-1199 1200-16991700-1999 22000

| 7,04 5,75 6,64 6,12 ' 4,05 5,75
(270) (870) (723) (294) (642) (2799)

H 8,15 7,13 4,70 5,44 '5,76 6,11

(270) (870) (723) (294) (642) (2799)

7,59 6,44 5,67 5,78 4,91 5,93

(540) (1740) (1446) (588) - (1284) (5598)

_
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'
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DELSTUDlE ll

 

Tabell A-B. Effekter av de båda materialvariablerna A-C och l-ll inom könsgrupperna

A. Materialvarlabel A-C

(föreställn om fortbildn
innehåH)

' B. Materialvariabel l-ll

(återkopplingens utför-

theO '

Män Kvinnor Män Kvinnor

  

6,52. 7,35 . 6,65

(1594) (272) (1866)

5, 73 5, 88 5, 75 '

(2391 ) (408) (2799)

 

6,21 6,25 6,22 6,15 5,88 6,11

         

(1594) > (272) (1866) (2391) (408) (2799)

5,08 4,04 4,93 * 5,94 5,88 ' 5,93

(1594) (272) (1866) ' (4782) (816) (5598)

5,94 5,88. 5,93

(4782) (816) (5598)

Tabell C. Effekter av materialvarlabeln l-ll (återkopplingens utförlighet)
inom åldersgrupperna

.
am

-
ve

ry
-a
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<
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w
m
m
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.
-
q
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.

 

18-29 30-49 50-

' 2,84 5,04 9,41 5,75

(846) (1071) 7 (882) (2799)

H 3,31 5,32 9,75 6,11

(846) (1071) "(882) (2799))

3,07 5,18 9,58 5,93

(1692) ' (2142) (1764) (5598)
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Tabell A. Jämförelse mellan direkt och indirekt påverkan (delstuclie l resp ll)
totalt och inom materialkategorierna A-C (förestölIn om fortbildn innehåll)

Direkt lndl rekt
påverkan påverkan

      

A 7,45 6,65 7,05

(1866) (1866) (3732)

_ B 9,22 6,22 7,72 .

(1866) (1866) (3732)

C 6,16 4,93 5,55

(1866) (1866) . (3732)

 

7,61 1 5,93 ,6,77
,(5598) (5598) (11.196)



DELSTUDIE 1

Returfrekvenser (%) fÖPdeIade på påverkansmgteriol ocñ'län.

A+B .

               

A1 81 C1 A2 B2 C2

8,39 11,71 5,67 9,24 7,82 5,86
(310) (316) (300) (303) (307) (307)

4,00 8,80 6,35 6,20 12,10 5,83
(125) (125) (126) (129). * (124) (120)

10,00 4,17 8,97 ' 7,69 6,25 8,22
(70) (72) (78) _ (78) (80) (73)

5,26 10,23 6,74 7,69 5,56 2,17
- (95) (88) (89) (91) (90)- (92)

- 8,00 8,22 6,67 5,00 1,33 2,30

(75) (73) (75) (80) (75) (87)

10,34 11,58 7,78 5,62 11,65 9,18
(87) (95) (90) (89) (103) (98)

7,06 6,98 6,45 8,24 10,71 7,50
(85) (86) (93) (85) ' (84) (80)

3,49 12,82 ' 3,66 8,97 11,43 7,89
(86) (78) (82) (78) i (70) (76)

7,18 9,97 6,32 7,78 8,47 6,00
(933) (933) ' (933) (933) (933) (933)
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8,14

(1843) -

7, 21

(749)

7,54

(451)

6, 24

(545)

5, 16

(465)

9 , 43

(562)

7,80

(513)

7,87

'(470)

7,61

(5598)
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DELSTUDIE Il

Refurfrekvenser (%) fördelade på påverkansmaferial och lön.

.Cl

                

(933)

A1 Bl A11 BH 01

5,98 5,00 4,00 6,25 5,54 3,85

(301) (300) (300) (304) (307) ' (312)

9,84 7,44 .2,40 3,88 9,38' 2,34

(122) (121) (125) (129) (128) (128)

5,48 2,94 2,94 6,58 8,11 6,94

(73) (68) (68) (76) (74) (72)

6,19 7,48 5,77 3,26 3,49 3,45

(97) (107) (104) (92) (86) ' (87)

, 7,37 6,67 6,25 11,84 8,64 7,50

(95) (90) (80) (76) (81) (80)

7,06 6,82 7,07 4,85 13,10 6,02
(85) (88) (99) (103) (84) (83)

8,43 5,00 7,23 4,94 2,11., 5,95

(83) (80) (83) (81) (95) (84)

3,90 5,06 4,05 15,28 5,13 10,34

(77) (79) (74) (72) (78) (87)

6,75 5,79 4,72 6,54 6,65 5,14

(933) (933) (933) (933) (933)

5,10
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(1 824)

5 , 84

(753)

5,57

(431)

5 ,06

(573)

7, 97

(502)

7, 38

(542)

5,53

(506)

7,28

(467)

5,93

(5598)

 



DELSTUDIE ||

Effekter av materialvariabeln I- II (återkopplingens utförlighet)
olika lön .

| U

IA+B 4,99 5,20
(901) (923)

6,52 5,19
0

(368) (385)

3,83 7,2]

5 (209) (222)

6,49 3,40
T .

(308) (265)

6,79 9,28
U (265) (237)

(V 7,00 7,78
(272) (270)

6,91 4,23
X (246) (260)

4,35 10,13 -
Y

(230) (237)

5,75 6,1)
(2799) (2799)

           

 

inom

5,10

(1 824)

5,84*

(753)

5,57

(431)

5 , 06

(573)

7,97

(502)

7,38

(542)

5, 53

(506)

7,28

(467)

5, 93 '

(5598)
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