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FÖRORD

Denna undersökning har gjorts på uppdrag av Trafiksä-

kerhetsverket (TSV). Christer Drangel har varit TSVs

kontaktman och deltagit i diskussionerna om undersök-

ningens uppläggning och genomförande.

Stina Järmark har medverkat vid planeringen och svarat

_för genomförandet, assisterad av Berit Nilsson. TSVs

registeravdelning i Örebro har dragit urvalen.

Resultat från undersökningen har redovisats i tidigare

sammanhang. I VTIs rapport 252 finns en analys av fö-

rarnas uppfattning om den egna körförmågan och dess

samband med körstil. Vidare har olycks- och körsträcke-

data från undersökningen använts i VTIs rapport 268 för

att pröva en modell av bilförares olycksrisker.
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Bilförarutbildningen. Förarnas erfarenheter av utbild-
ning och prov

Krister Spolander

Statens Väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Undersökningen, som genomfördes som enkät till inte

fullt 3 500 förare med nya eller relativt nya kör-

kort, visar att det privata inslaget i förarutbild-
ningen är stort. Trafiklärarna spelar visserligen en
dominerande roll. De förekommer i varierande utsträck-
ning i utbildningenlmm580% av förarna. Men privatlära-
re, särskilt föräldrar, har stor betydelse. De senare
har deltagit i utbildningen för hälften av förarna.
Övningskörningen i trafikskola tycks ha minskat sedan
mitten av 1970-talet.

Vissa utbildningsmoment har behandlats för litet, en-

ligt förarna. Det är bl a körning i situationer som
försvåras av väder, väglag och mörker, omkörning, sam-

spel med oskyddade trafikanter etc. De flesta teore-
tiska och trafikregelanknutna moment i utbildningen

anser man däremot förekommit i lagom utsträckning.

Hälften av förarna med de yngsta körkorten har haft
obligatoriska halkövningar. Deras bedömning av dessa är

mycket positiv, såväl för egen del som generellt. Dock
har halkövningarna inte så stora förutsättningar att
ge effekter. Den effektiva övningstiden är kort, en
dryg timme bakom ratten. Hälften av eleverna är inte

vana vid biltypen som används, och hälften har inte
lärare med i bilen under övningarna.

Uppfattningen om proven är i stort sett positiv. De
allra flesta tycker att såväl körprov som.teoriprov
är lagom långa. De flesta tycker att de flesta frå-
gorna i teoriprovet handlar om trafiksäkerhetsviktiga
ting. De flesta tycker att proven är lagom svåra eller

lätta. Dock är åsikterna om körprovets säkerhetsrele-
vans inte odelat positiva. Bland dem som haft körkort
längst (tre år) är hälften positiva och hälften nega-
tiva.
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Driver training. Drivers' experiences of training and
tests

by Krister Spolander

Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

This study, carried out by sending questionnaires to

almost 3 500 drivers who had held their licences for
a short period only, shows that the private element

in the driver training is considerable. The driving
school teachers certainly play an important part. For
80 per cent Of the drivers they take part in the
training in varying degrees, but the private teachers,

especially parents, are very important. Since the

middle of the 1970's the training in driving schools
seems to have decreased.

Certain learning units have been insufficiently

penetrated according to the drivers, e.g., driving

in situations aggravated by the weather, state Of

the road, and darkness, overtaking, interactions with

unprotected road users, etc. to mention some. Most Of
the theoretical learning units in the training as

well as those based on traffic rules are considered

to have-occurred to a sufficient extent.

Half of the drivers have received compulsory skid

training. Their ratings of the training are very

favourable from a personal point of view as well as

a general. The conditions for effects are, however,

not too good for the skid training. The actual time

of practice is short, a full hour behind the steering

wheel. Half of the pupils were not accustomed to the
car model used, and half of them were not accompanied

by a teacher when training.

The Opinions of the tests are mainly positive. Most

of the drivers find both the driving test and the

theoretical test long enough. The main part of the

drivers are of the Opinion that most questions in

the theoretical test deal with matters of importance

to traffic safety. As to the degree of difficulty of

the tests most of the drivers rated it as moderate
or even easy. The Opinions Of the safety relevance

of the driving test are, however, not entirely positive.

Among those who have had their licences for three

years (the longest period) one half is positive and
the other negative.
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III

Bilförarutbildningen. Förarnas erfarenheter av utbild-

ning och prov

av Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Undersökningen syftade till att studera bilförares

uppfattning om och värdering av utbildning och prov,

och att beskriva deras utbildning. Den genomfördes

med enkätformulär till representativa urval förare

som just fått körkort, respektive haft det i ett, två

och tre år. Inte fullt 3 500 förare deltog. Det är

88% i svarsfrekvens.

Framför allt två grupper svarar för förarutbildningen.

Det är trafiklärare och föräldrar. Övriga - t ex sys-

kon, vänner, bekanta - spelar mindre roll.

För ca 80% av förarna förekommer trafiklärare, oftast

tillsammans med privatlärare, i regel då förälder.

För en tredjedel av förarna har trafikläraren varit

enda läraren.

Föräldrarna har deltagit i utbildningen för ungefär

hälften av förarna, i regel tillsammans med trafik-

lärare.

Övningskörningen i trafikskola tycks ha minskat sedan

mitten av 1970-talet. I genomsnitt har man övningskört

13 - 16 gånger i trafikskola.

Det privata inslaget i förarutbildningen är således

stort. Denna resurs, som det innebär i praktiken,
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IV

borde tillvaratas bättre genom en systematisk samord-

ning av trafikskole- och privatutbildningen där de

pedagogiskt integreras i varandra.

Den traditionella teoriundervisningen i lektionsrum

tycks Spela mindre roll. Det som har störst betydelse

för teorikunskaperna är att man övar sig på proven,

studerar körkortsboken och samtalar med trafikläraren

i bilen. Det senare måste bedömas som en pedagogiskt

riktig utveckling. Tolkning och tillämpning av teore-

tiska moment sker bäst utifrån de trafiksituationer

som uppstår under övningskörningen.

S k intensivutbildning, som sker kort och koncentre-

rat i vissa trafikskolor, är ovanlig. Högt räknat

gäller den ett par procent av förarna.

Förarna tycker inte att några moment, av de 36 man

tagit ställning till, behandlats för mycket i utbild-

ningen.

De flesta teoretiska, formella och trafikregelanknut-

na moment anser man förekommit i lagom omfattning.

Vad man däremot vill ha mer utbildning om - i varje

fall har man uppgivit att de momenten behandlats för

litet - är dels körning i olika situationer, dels bil-

ekonomi och transportaspekter (t ex släpvagn, last-

ning, konstruktion, utrustning).

Momenten som gäller körning har ett klart trafiksäker-

hetsintresse. Det är sådana körsituationer som försvå-

ras av väder, väglag och mörker, t ex körning i halt

väglag, mörkerkörning, men också omkörning (särskilt

av stora fordon), samspel med oskyddade trafikanter

osv. Sådana situationer har förarna också pekat ut

som svårast att klara av under det första året på

egen hand.
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Under den tidsperiod som förarurvalen representerar

har de obligatoriska halkövningarnas täckning ökat,

från en tredjedel av förarna till ca hälften.

Deras bedömning av halkövningarna är mycket positiv,

såväl för egen del som generellt. De flesta tycker

sig ha blivit bättre på att häva ofrivillig sladd. De

allra flesta anser att förare som deltagit i övning-

arna får lägre olycksrisk. Och de flesta uppger sig

ha råkat ut för situationer då de haft nytta av öv-

ningarna.

Dock har halkövningarna inte de bästa förutsättningar

att ge bestående effekter. Övningstiden är kort, en

dryg timme i snitt 1 effektiv tid, enligt förarnas

uppgifter. Och det är för kort för att träna in de

komplexa färdigheter det är fråga om, enligt en annan

VTI-studie.

Vidare är bara hälften av eleverna vanavid den bil-

typ som används under halkövningarna. De andra måste

använda en del av den knappa övningstiden för att be-

kanta sig med bilen och dess köregenskaper.

Slutligen är lärare med i bilen bara för hälften av

eleverna. Utan lärare är det säkert inte lätt att

lära sig samordna reglagen med den precision som be-

hövs på halt underlag.

Frågan är om inte halkövningarna får en större trafik-

säkerhetseffekt om de istället utformas för att de-

monstrera hur svåra vissasituationer kan vara, och

vilken begränsad förmåga föraren har att klara av dem.

Förarnas uppfattning om förarprovet är i stort sett

positiv.
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De allra flesta tycker att såväl körprov som teori-

prov är lagom långa. Tre fjärdedelar av förarna anser

det lagom med de 60+20 frågor som teoriprovet består

av.

Åsikterna om körprovets säkerhetsrelevansär inte

odelaf; positiva. De flesta av dem som just tagit

körkort är visserligen positiva, men med ökande kör-

erfarenhet minskar de i antal. Bland dem som haft

körkort i tre år väger det jämnt, hälften är positiva

och hälften negativa. Detta kan till viss del bero

på körprovets innehåll. Omkörningar är exempelvis

ovanliga i provet. Just denna manöver har förarna

angivit som särskilt svår under det första året på

egen hand. Och finns den då inte med i provet kan

det ge upphov till en negativ bedömning. Detta för

att ge ett exempel.

Då är man mer positiv till teoriprovets säkerhetsre-

levans. De flesta tycker att de flesta frågorna hand-

lar om trafiksäkerhetsviktiga ting.

Slutligen: om provens svårighetsgrad tycker de flesta

att den är lagom eller lätt.
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Driver training. Drivers' experiences of training and

tests

by Krister Spolander

Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The aim was to study driver assessment and evaluation

of training and tests, and to describe the training.

Questionnaires were sent to representative samples of

drivers just after their licensing and to drivers

with 1, 2, and 3 year old licences, respectively.

Almost 3 500 drivers participated in the study. That

is a response rate of 88 per cent.

Mainly, there are two groups responsible for the

driver training: driving school teachers and parents.

Other persons, brothers and sisters, friends, etc.

are of minor importance.

About 80 per cent of the drivers are trained by driv-

ing school teachers, often in combination with private

teachers such as parents. One third of the drivers

were trained by driving school teachers solely.

For about half of the drivers the parents have parti-

cipated in the training, as a rule together with the

driving school teachers.

The training in driving schools seems to have

decreased since the middle of the 1970's. On an

average the driving was carried out 13-16 times in

the school.
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VIII

Consequently, the private element in the driver train-

ing is considerable. This resource should be utilized

by a systematical co-ordination of the driving school

training and private training integrating them peda-

gogically.

The traditional theoretical teaching in class rooms

seems to be of minor importance. Most important for

the theoretical knowledge is to learn by the theore-

tical test, study the theory book and discuss theory

with the teacher in the car. The last-mentioned form

has to be regarded as an appropriate development from

a pedagogical point of view. Interpretation and appli-

cation of theoretical items are most favourably

trained when referring to the traffic situations met

with in the driver training.

The so-called intensive training, i.e., a short and

concentrated training carried out in certain driving

schools, is rare. At a high estimate this is applic-

able to a few per cent of the drivers only.

The drivers do not find that any learning units of the

36 they had to consider were over-emphasized in the

training.

Most of the theoretical and formal learning units as

well as those based on traffic rules seem to have

occurred to a sufficient extent.

Further training is wanted on driving in different

situations, driving economy and transportation aspects

(e.g. trailer, loading, construction, equipment) -

i.e., these learning units have been reported to be

insufficiently penetrated.
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The driving units are of significant interest as to

traffic safety. They are situations aggravated by

weather, state of the road and darkness, e.g., driv-

ing on slippery roads, in darkness but also overtaking

(especially big vehicles), interactions with unpro-

tected road users, etc. The drivers have pointed out

those situations as the most difficult to cope with

during the first year on their own.

During the period represented by the driver samples

the coverage of compulsory training has increased

from one third to about half of the drivers.

Their ratings<1fthe skid trainingenxavery favourable

from a personal point of view as well as a general,

Most of them find that they have improved their

ability to control an unintentional skid. Most of them

believe that drivers participating in the training

will decrease their accident risk. Most of the drivers

state that they have met with situations where the

training has provedtx>be useful.

The conditions for effects are, however, not very good

for the skid training. The period of practice is short,

a full hour on an average of actual time according to'

the drivers. This period is too short to train these

complex skills according to another study at the

Institute.

Furthermore, only half of the pupils are accustomed

to the car model used in the skid training. The

others have to use a part of the short time of prac-

tice to get acguainted with the car and its driving

charaCteristics;
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Finally, only half of the pupils are accompanied by

a teacher. It is probably hard to learn how to

coordinate the controls with the precision needed on

a slippery surface and not even having a-teacher for

guidance.

The question is whether the Skid-training would have-

a better effect from traffic safety point of view if,.

on the contrary, it was formed to demonstrate the

difficulty of certain situations and the limited

ability of the driver to cope with those situations.

The driver opinion of the driving test is mainly

positive.

Most of the drivers find both the driving test and

the theoretical test long enough. Three fourths of

the drivers consider the theoretical test to be,

sufficient with its 60+20 questions.

The opinions of the safety relevance of the driving

test are not entirely positive. Most of those just

licensing aux; positive, but as the driving experi-

ence increases the number of positive drivers is

reduced. Among those who have had a licence for three

years one half is positive and the other is negative.

This might be due to the contents of the driving test.

Overtakings are, e.g., very rare in the driving test.

This is a manoeuvre stated as especially difficult

during the first year on one's own, and when it is

not included in the test it might_give rise to a

negative opinion. This is to give an example.

The drivers are more positive to the safety relevance

of the theoretical test. The main part think that most
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of the questions deal with matters of importance to

traffic safety.

Finally, the degree of difficulty of the test is

considered as just right or easy.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Förarutbildningens och provens viktigaste syfte är att

fungera som en säkerhetsspärr. Människor som vill ha

körkort måste i princip gå igenom en utbildning. Tra-

fiksäkerhetseffekten hos utbildning och prov kan be-

dömas med förarnas olycksrisker under de första åren.

Ju lägre deras risker är desto bättre fungerar syste-

met från säkerhetssynpunkt (Spolander m fl 1984).

Så länge som de debuterande förarnas olycksrisker är

så höga som de är - se Roosmark (1980), Thulin (1981),

Brorsson (1983) - bör utvecklingen av utbildning och

prov i första hand inriktas mot att minska olycksris-

kerna.

Då kan det vara viktigt att också ta hänsyn till förar-

nas egna erfarenheter av utbildning och prov. Vad an-

ser man exempelvis om utbildningens innehåll? Hur är

den anassad efter de krav man ställs inför som nybli-

ven förare? Vilka utbildningsmoment har varit otill-

räckliga? Vilka trafiksituationer har man tyckt vara

svårast att klara av under den första tiden? Vilken

uppfattning har man om värdet av övningarna i halkkör-

ning på trafikövningsplatserna? Vad anser man om pro-

ven och deras svårighetsgrad?

Ett av syftena med denna undersökning har varit att

studera förarnas bedömningar i frågor av detta slag.

Ett annat syfte har varit att kartlägga själva utbild-

ningen. Hur ser den ut i vårt land? Hur omfattande är

den? I vilken utsträckning blandas privat- och trafik-

skoleutbildning?
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2 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Undersökningen genomfördes som postenkät till förare

med helt eller relativt nya körkort, högst tre år gam-

la.

Urvalen drogs från TSVs körkortsregister. P0pulation-

erna omfattade dem som i december 1981, mars respek-

tive september 1982 just fått körkort - 0 år - eller

haft det i ett, två eller tre år (tabell 1). De be-

stod vidare bara av personer som avlagt godkänt prov

för B-behörighet (med eller utan tidigare erhållen A-

behörighet)*.

Urvalen drogs slumpmässigt (var nzte med slumpmässigt

vald startpunkt).

Tabell 1 Urval och svarsfrekvenser

 

 

  

Är med [kvalZL Ubüü.II Urwü_III Summa Antal procen_

körkor- dec. mars sept. urval svar tuell

tet (B) 1981 1982 1982 1 svars-

frekv.

0 559 559 560 1 678 1 527 91

1 581 559 1 140 998. 88

2 559 559 492. 88

3 556 556 454 82

Totalt' 1 696 1 677 560 3 933 3 471 88

  

  

  

Belöningar utlottades till dem som besvarade enkäten

(bensincheckar). Efter tre påminnelser uppgick svars-

frekvensen till 88% (tabell 1). Det är högre än vad

som vanligtvis uppnås i postenkätundersökningar.

 

* I populationerna ingår inte personer som avlagt prov

för militär förrättningsman, som samtidigt avlagt

prov för A- och B-behörighet, som efter återkallat
körkort avlagt nytt prov för B-behörighet, eller som
utan prov bytt utländskt körkort mot svenskt.
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Enkätformuläret till O-åringarna bestod av 33 frågor

(bilaga 1).

De som haft körkort i 1 - 3 år fick ett formulär med

25 frågor (bilaga 2).

De flesta frågorna, 19 st, var gemensamma. Skillnaden

vareNj:O-åringarnas formulär innehöll detaljfrågor om

utbildningen, halkövningarna och körprovet. Frågor om

körerfarenheterna efter körkortet fanns bara i formu-

läret till 1 - 3-åringarna.
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3 RESULTAT

3.1 Hur ser förarutbildningen ut?

Tabell 2 Vem eller vilka har lärt förarna att köra

bil? Procent som utbildats av trafiklärare,

föräldrar och andra personer.

 

Antal år med körkort

O 1 2

8 Trafiklärare 32 33 27
m
H
84 Förälder 13 12 16

S Annan person 5 3 5

Trafiklärare + förälder 33 34 36

Trafiklärare + förälder

+ syskon 3 4 2

Trafiklärare + syskon 1 2 1

H
3 Trafiklärare + annan

8 släkting 1 1 1

H
84 Trafiklärare + förälder
m + annan person 3 2 3

M
3 Trafiklärare + annan
m person 5 4 3

Övriga kombinationer 5 4 5

Summa % 100 100 100

N 1525 986 490

   

I ungefär hälften av fallen har det varit en person

som lärt eleven köra bil. I resten har det varit två

eller flera personer (tabell 2).

Det vanligaste är att man utbildats av trafiklärare

ensam, eller av trafiklärare och förälder tillsammans.

Detta gäller sammanlagt två tredjedelar av förarna,

med en tredjedel i vardera fallet.

Därnäst vanligast är att utbildningen genomförts av

förälder enbart (omkring 15%).
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Dessa tre typfall svarar för drygt tre fjärdedelar av

förarnas utbildning.

Resultaten visar att trafiklärarna spelar den domine-

rande rollen i förarutbildningen. Ca 80% av förarna

har i varierande utsträckning haft trafiklärare i sin

utbildning.

Resultaten visar också att föräldrarna har stor bety-

delse. Hälften, eller drygt det, av förarna har haft

föräldrar som aktivt tagit del i deras förarutbildning.

Tabell 3 Antal gånger man övningskört i trafikskola.

 

 

   

 

 

Procent.

Antal gånger övnings- Antal år med körkort
körning i trafikskola 0 1 2 3

- 4 5 4 7 4

5 - 9 14 14 24 11

10 - 14 23 28 32 22

15 - 19 21 23 23 20

20 - 29 26 20 13 25

30 - 39 8 7 1 10

40 - 49 3 2 0 5

50 - 2 1 0 4

Summa % 100 100 100 100

N 1325 875 439 407

I genomsnitt har man övningskört 13 - 16 gånger i tra-

fikskola (tabell 3). Där ligger medianen för dem som

helt eller delvis gått i trafikskola. De fyra årgång-

arna ger ungefär samma bild, men den variation som

förekommer gör att siffrorna får tas grovt.

Antalet körlektioner tycks ha minskat sedan mitten av

1970-talet. De elever som klarade körkortsprovet 1975
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hade i genomsnitt 27 körlektioner, enligt en undersök-

ning som pris- och kartellnämnden genomfört på trafik-

skolornas utbildningskort (SPK 1977). Detta sagt med

reservation för undersökningarnas jämförbarhet.

Tabell 4 Antal gånger man övningskört privat.

 

 

  

Procent.

Antal gånger privat Antal år med körkort
övningskörning 0 1 2 3

- 4 10 15 14 21

5 - 9 18 16 20 19

10 - 14 16 18 19 19

15 - 19 14 13 11

20 - 29 15 16 14 12

30 - 39

40 - 49 2 2

50 - 16 12 12 10

Summa % 100 100 100 100

N 1096 647 340 269

  

 

Medianen för den privata övningskörningen ligger i in-

tervallet 10 - 15 gånger (för dem som övningskört så).

Variationen är större än för trafikskolekörningen.

Ganska många, 10 - 15%, uppger sig ha övningskört pri-

vat 50 gånger eller mer (tabell 4).
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Tabell 5 Vid vilka tillfällen har man övningskört
privat? Procent förare med O-årigt körkort
(N = 1 525).

 

 

  

Mycket Ganska Aldrig+
ofta ofta Ibland Sällan ej svar Summa

Vid resor till och från ar-
bete, skola eller motsv. 7 6 12 11 65 100

Vid ärenden, t ex inköp,

bank- och postärenden 10 16 21 11 42 100

Vid fritidsresor, t ex ut-

flykter, till och från
fritidshus 9 13 17 11 50 100

Vid särskilt avsatta
tider för övningskörning 9 8 11 10 63 100

 

 

 

Hur har den privata övningskörningen genomförts?

Det är inte det vanligaste att den privata övningskör-

ningen förekommer på särskilt avsatta tider (tabell 5).

Det är vanligare att den sker i samband med ärenden och

fritidsresor.

Tabell 6 Hur ofta har man övningskört privat respek-
tive i trafikskola? Procent förare med 0-
årigt körkort (N = 1 525).

 

 

  

övningskörning privat

5 ggr
Mer 3-4 1 gång 2 ggr 3-4 ggr per
sällan ggr 1 per per per vecka

0 än... män. vecka vecka vecka el.mer Summa

0 1 1 1 2 5 3 2 14

Mer sällan än... 1 1 1 3

H
Ö 3-4 ggr i mån. 2 1 1 1 1 6

c
EFS 1 gång per vecka 10 4 2 4 6 4 2 31

§23 2 ggr per vecka 16 6 4 6 4 4 1 41
m m
OM-SC
5;: 3-4 ggr per vecka 1 1 3

C (6

:äjj 5 ggr per vecka
eller mer 1 2

Summa 29 12 7 15 18 13 6 100
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Hur ofta har övningskörningen skett?

Det vanligaste i trafikskola är att man övningskört

1 a 2 gånger i veckan (tabell 6). Det har nästan tre

fjärdedelar av alla gjort. Den frekvensen är också

den vanligaste för den privata övningskörningen.

Intensivutbildning förekommer men är inte så vanlig.

I trafikskola är det 2% som övningskört minst 5 gånger

i veckan. Privat intensivutbildning är något vanligare

eftersom det där är 6%.

I vilka typer av tätorter har man övat körning i gatu-

trafik? De flesta har övat sig i småstäder och mellan-

stora städer, vilket naturligtvis följer av att de

flesta bor där. Det som emellertid kan vara intressant

att konstatera är att man i regel bara övningskört i

en tätort. Det är inte mer än 4% som övningskört i

olika tätorter som varierat i storlek (fråga 5 i bi-

laga 1).

Det vanligaste är att man övningskört i centrala tät-

ortsområden och i bostadsområden (tabell 7).

Noteras kan, att en femtedel av förarna inte har mo-

torvägskörning i sin grundutbildning och att 5 - 10%

saknar övningar på landsbygdssmåvägar.
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Tabell 7 Gatu- och vägtyper där övningskörningarna
skett. Procent förare med O-årigt körkort
(N = 1 525).

  

Mycket+
ganska Aldrig+
ofta Ibland Sällan ej svar Summa

Gator i
centrum-

områden 83 13 2 1 100

Gator i bo-

stadsomr. 59 30 9 2 100

Grusvägar på
landsbygden 18 31 42 10 100

Asfaltbel.
småvägar,
landsbygd 24 37 31 7 100

Större as-
faltbelagda

landsvägar 56 35 7 2 100

Motorvägar
el. motor-

trafikleder 22 30 26 22 100

Körgård, öv-

ningsbana

(ej halkövn) 0 1 9 90 100

  

 

 

 

Tabell 8 Antal timmar man deltagit i teoriundervis-
ningen på trafikskola. Procent av förarna
med O-årigt körkort som deltagit i teoriun-
dervisning (N = 1 064),

 

 

    

Antal
tim %

1 - 2 12

3 8

4 26

5 12

6 12

7 - 8 13

9 - 10 9

10 - 8

Summa % 100

N 1064 
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Vilken omfattning har teoriundervisningen?

För dem som varit på teoriundervisningen i trafikskola

- och de är 70% av alla - uppgår det genomsnittliga

antalet timmar till mellan fyra och fem (medianen, ta-

bell 8).

Igägll_â Hur man lärt sig körkortsteorin. Procent fö-
rare med O-årigt körkort som angivit vilken
betydelse som olika teorikällor haft (N =
= 1 525).

Mycket
liten

. bety-

Mycket Ganska Ganska delse

stor stor liten eller Har inte
Jag lärde mig bety- bety- bety- ingen före-
körkortsteori... delse delse delse alls kommit Summa

av trafikskolelärare i

bilen eller omedelbart i
anslutning till körövning 27 36 14 4 19 100

genom teorilektioner på
trafikskola 19 30 18 5 29 ' 100

av privatlärare i bilen
eller omedelbart 1 an-
slutning till körövningarna 6 18 21 14 40 100

av privatlärare vid studier

inomhus (förälder eller
annan) 3 9 14 17 58 100

genom teorilektioner i

gymnasiet 1 3 7 9 80 100

av körkortsbok
.(med studiematerial) 48 32 13 3 5 100

genom att öva teoriprov 61 i 25 4 g 1 9 100

genom diskussioner med
andra som höll på att ta

körkort 7 24 28 23 19 100

genom diskussioner med
kamrater eller bekanta
som redan hade körkort 8 25 32 20 15 100

     

Hur har man lärt sig körkortsteorin?

Störst betydelse har teoriproven - som man alltså övat

sig på - och körkortsboken haft, enligt svaren i ta-

bell 9. Därefter kommer den teoriundervisning som sker

i bilen. Teoriundervisningen där har större betydelse

än i lektionsrummet.
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Privatlärare tycks spela liten roll i sammanhanget.

Likaså har körkortsteori i gymnasieskola betydelse

bara i undantagsfall.

3.2 Vad anser man om utbildningens innehåll?

Hur bedömer man sin förarutbildning? Har den varit

lagom, för liten, eller onödigt omfattande för att

man ska kunna köra bil trafiksäkert?

Detta har förarna tagit ställning till genom att be-

döma 36 utbildningsmoment (tabell 10). Man har instru-

erats att låta bedömningen gälla hela utbildningen

sammantagen, alltså såväl trafikskole- som privatut-

bildning.

Bedömningarna har gjorts i tre kategorier: "för liten",

"lagom" samt "onödigt omfattande". Det visar sig att

man i praktiken bara använt de två första. Bara mycket

få - ett par procent i regel - har ansett att moment

behandlats "onödigt Omfattande" i utbildningen.

I tabell 10 finns därför bara den procent förare som

ansett att utbildningen varit "för liten" på respek-

tive moment*).

 

*

)De som ansett att utbildningen varit "lagom" är allt-
så resten upp till 100%, med avdrag för ett par pro-
cent som gjort bedömningen "onödigt omfattande" samt
0,5 - 1,5% "ej svar".
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Tabell 10. Bedomning av forarutbildningens omfattning.
Procent forare som ansett att den varit
" 00 I 0 I 0 a

for liten pa respektive moment. (O-aring-
o ' o I

ar N = 1 525, 1-aringar N = 986, 2-aringar
o i

N = 490, 3-aringar N = 449).

ANTAL ÅR MED KÖRKORT

O 1 2 3

Bilen, dess konstruktion och ut- 37 42 39 48

rustning

Kontroll och vård av bilen från 36 39 38 36
trafiksäkerhetssynpunkt

Vägmärken och vägmarkeringar 3 3 5 4

Trafiksignaler 3 3 4 5

Hastighetsanpassning och hastighets- 2 3 3 5
regler

Körriktningstecken, bilens ljud- 3 4 2 4
och ljussignaler

Bilens placering på körbanan, i kör- 5 6 7' 7
fält, före och i korsningar

Körning på vägar med tät mötande 19 24 26 25
trafik

Kökörning 31 33 32 31

Omkörning av andra bilar 42 41 40 45

Underlättande av omkörning 20 29 32 33

Att passera järnvägskorsning 8 10 9 10

Situationer med väjnings- och/eller 5 8 7 10

stopplikt

Sväng i korsning 3 4 3 7

Uppträdande mot gående, barn, äldre 12 20 25 22

och handikappade

Stannande och parkering 11 11 13 15

Backning 16 18 19 21-

Uppträdande mot cyklister och 14 17 23 22
mopedister

Uppträdande mot motorcyklister 36 38 43 38

Landsvägskörning 6 10 11 14

Infart på och avfart från motorväg 29 27 31 30

Körning i halt väglag 53 46 45 64

Att häva ofrivillig sladd 67 66 67 77

Körning i mörker 48 40 44 47

Körning i cirkulationsplats (rondell) 30 30 36 31

Bromsning i landsvägshastigheter 25 25 25 30

Bromsning i lägre hastigheter 11 9 8 11

Körkortsbestämmelser, t ex körkortets 33 32 42 35

giltighet, indragning av körkort

Lastning av bilen 39 47 53 47

Användning av släpvagn 56 59 67 58

Åliggande vid trafikolycka 41 53 61 60

Bilekonomi (körning, skötsel, repara- 64 66 68 68

tioner och underhåll)

Trafikpsykologi - trafikanters be- 38 37 42 46

gränsade prestationsförmåga

Effekter av alkohol, narkotika och 10 13 23 24

läkemedel

Effekter av trötthet och sjukdomar 15 19 28 29

Bilen i vårt transportsystem, bilis- 32 33 41 36
mens positiva och negativa effekter
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Ett genomgående drag i resultaten är att man tycker

att utbildningen varit "lagom" på teoretiska, for-

mella och trafikregelanknutna moment. Bortåt 90% el-

ler fler har tyckt så om följande moment.

Vägmärken och vägmarkeringar

Trafiksignaler

Hastighetsanpassning och hastighetsregler

Körriktningstecken, bilens ljud- och ljussig-

naler

Bilens placering på körbanan, i körfält, före
och i korsningar

Att passera järnvägskorsning

Situationer med väjnings- och/eller stOpplikt

Sväng i korsning

Stannande och parkering

Landsvägskörning

Bromsning i lägre hastigheter (än landsvägs-

hastigheter)

De tre sistnämnda kan måhända ses som gränsfall. I en

del av årgångarna har bortåt 15% tyckt att dessa mo-

ment behandlats för litet. Men sammantaget har även

här den övervägande majoriteten bedömt momentbehand-

lingen som lagom.

Att utbildningen varit "för_liten" anser man om mo-

ment som har att göra med framför allt två aspekter:

dels körning i olika situationer, dels transportaspek-

ter och bilekonomi.

Om vi lägger en gräns vid omkring 20% och bara tar

med sådana moment som minst så många ansett blivit

för litet behandlade i utbildningen, blir det fråga

om följande.
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Säkerhetsmoment

Kontroll och vård av bilen från trafiksäker-
hetssynpunkt

Körning på vägar med tät mötande trafik

Kökörning

*Omkörning av andra bilar

Underlättande av omkörning

Uppträdande mot gående, barn, äldre och handi-

kappade

Uppträdande mot cyklister och mopedister

Uppträdande mot motorcyklister

Infart på och avfart från motorväg

*Körning i halt väglag

*Att häva ofrivillig sladd

*Körning i mörker

Körning i cirkulationsplats

Bromsning i landsvägshastigheter

*Åliggande vid trafikolycka

Trafikpsykologi - trafikanters begränsade
prestationsförmåga

Effekter av trötthet och sjukdomar

EEQEQQÅ§5ê-99§_EEêQ§EQEEEåEEiåäê-@9@ê§§

*Bilen, dess konstruktion och utrustning

Körkortsbestämmelser, t ex giltighet, indrag-

ning etc

*Lastning av bilen

*Användning av släpvagn

*Bilekonomi (körning, skötsel, reparationer

och underhåll)

Bilen i vårt transportsystem, bilismens posi-

tiva och negativa effekter

Asterisk (*) anger moment där minst 40% ansett att

utbildningen varit för liten.

Några gränsfall som inte finns med i listan kan näm-

nas, t ex "backning" där 15 - 20% ansett att utbild-
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ningen varit för liten. Det kan ju vara praktiskt att

vara duktig på att parkera i stadstrafik, men betyder

inte särskilt mycket från trafiksäkerhetssynpunkt.

Ett annat gränsfall är "effekter av alkohol, narko-

tika och läkemedel". Andelen som ansett att utbild-

ningen varit för liten om detta ökar från 10% av 0-

åringarna till 24% av 3-åringarna. En förklaring till

detta ålderssamband kan vara att man faktiskt inte

behandlade dessa frågor så mycket för några år sedan

i förarutbildningen. Eller också har den allmänna in-

formationen om dessa ting - i skola och i massmedia -

ökat på senare år, vilket gör att de yngre årgångarnas

behov inte är så stort av dessa moment i just förarut-

bildningen. En annan förklaring kan vara att man upp-

täcker behovet av sådan utbildning ju mer man kör.

Man kanske stöter på problemet i bekantskapskretsen,

och tycker då att man borde veta mer om dessa frågor.

Momentet "effekter av trötthet och sjukdomar" uppvi-

sar samma slags ålderssamband. Förklaringarna till

sambandet är troligen desamma.

Också i en del andra fall finns ålderssamband som kan

kommenteras.

De som tyckt att utbildningen varit för liten om

"bilen, dess konstruktion och utrustning" ökar från

37% av O-åringarna till 48% av 3-åringarna. Detta kan

kanske bero på att behovet av utbildning gör sig på-

mint i takt med att ens erfarenhet tilltar av krång-

lande bilar.

"Underlättande av omkörning" visar ett ålderssamband.

Med ökande körerfarenhet tycks man upptäcka utbild-

ningsbrister i detta moment.
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Också i de båda momenten "uppträdande mot gående,

barn..." och "uppträdande mot cyklister..." tycks

utbildningsbehoven upptäckas efter en tids körerfa-

renhet. Dessa trafikantkategorier beter sig ofta

oförutsägbart.Kritiskasütuationer kan då uppstå.

Det kan vara erfarenheter av detta som uttrycks i

bedömningarna.

Ytterligare ett moment där ålderssamband finns är

"åliggande Vid trafikolycka". Andelen som pekar på

utbildningsbrister där ökar från ca 40 till 60% i de

fyra årgångarna.

Det finns en överensstämmelse mellan förarnas bedöm-

ningar av utbildningens innehåll och vad de själva

tyckt vara svårt under det första året som bilförare.

De har fått ange Vilka av 15 olika trafiksituationer

som de ansett vara svårast att klara av, och följande

har då framkommit (tabell 11).

Tabell 11 Svåraste situationer under det första året

som bilförare. Procent förare som angivit

olika situationer (fler än en situation har

kunnat anges).

 

  

Är med körkort

1 2

Att köra om långtradare 31 31

Att möta bilar i mörker 21 21

Att köra där många barn förekommer 18 18

Att köra omi mörker 25 28

Att köra på motorväg 2 3

Att köra i regn 1 20 20

Att köra in på motorväg 3 3

Att köra i cirkulationsplats 17 21
(rondell)

Att köra när det snöar 32 30

Att köra där många cyklister 22 18
förekommer

Att köra i halt väglag 35 34

Att köra där många äldre och 5 7
handikappade förekommer

Att köra in på huvudled på lands- 1 0
bygden

Att göra vänstersväng på landsväg 9 8

Att göra vänsterSVäng i gatutrafik 6 6

N 986 490
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Svåra situationer i förarnas mening är de som orsakas

av väderlek, väglag och mörker: att köra i halt väg-

lag, i snö, mörker och regn. Från 20% upp till 35% av

förarna har pekat ut sådana situationer som svårast

att klara av under det första året.

Detta stämmer väl med deras bedömning av moment som

behandlats för litet i utbildningen.

Andra svåra situationer har varit omkörning av lång-

tradare (ca 30%) och situationer där många barn respek-

tive många cyklister förekommer (ca 20%). Också dessa

erfarenheter avspeglas i bedömningen av utbildnings-

momenten.

Situationer som inte tycks ha vållat flertalet några

större problem är t ex motorvägskörning och att svänga

in på huvudled. Att göra vänstersväng tycks inte hel-

ler upplevas som något stort problem av flertalet.

3.3 Hur har halkövningarna genomförts?

I princip fordras att övningskörning på halt underlag

ska ingå i förarutbildningen. Vid förarprovet ska be-

vis företes att övningskörning skett. Än så länge gäl-

ler detta dock inte hela landet utan bara på ett 75-

tal provorter. Det beror på att tillgången på godkända

halkövningsbanor är begränsad (TSVFS 1983:57).

Andelen Som haft halkövningar i utbildningen har ökat

från en tredjedel i den äldsta årgången till hälften

i den yngsta (tabell 12). Detta återspeglar utbyggna-

den av godkända halkbanor.
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Tabell 12 Procent förare som haft halkövningar i ut-

  

   

bildningen.

Är med körkort

0 1 2 3

Ja 50 52 46 33

Nej 47 46 52 64

Ej svar 2 2 2 3

Summa % 100 100 100 100

N 1525 986 490 449

   

Vilken omfattning har halkövningarna haft för dem som

deltagit i dem?

Tabell 13 Hur lång tid körde man själv övningsbilen

Vid halkövningarna? Procent av de O-åring-
ar som deltagit i övningarna.

 

 

 

 

TIM MIN %

-30 7

31 - 41 11

41 - 59 8

1 0 21

1 1 - 29 8

1 30 16

1 31 - 59 2

2 0 12

Över 2 tim 15

Summa % 100

N 738

 

 

I genomsnitt har man suttit en dryg timme bakom rat-

ten Vid halkbaneövningarna (tabell 13). Variationen

är ganska stor. För en fjärdedel har övningskörningen

uppgått till det dubbla, eller drygt det. En femtedel

har övat kortare tid än 40 minuter.
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Inlärningseffekten av övningarna på halkbanorna bör

bli bättre om eleverna är vana vid den biltyp som an-

vänds, särskilt som den effektiva övningstiden bakom

ratten inte är så lång.

Hälften av eleverna kan anses som vana vid biltypen

(tabell 14). Observeras bör dock att en dryg tredje-

del aldrig tidigare hade kört bilen de använde under

halkövningarna.

Tabell 14 Vana vid biltypen man använt vid halköv-

ningarna. Procent O-åringar som tidigare
kört den biltyp som då användes.

Ofta 50

En eller ett 13

par gånger

 

 

Aldrig 37

Summa % 100

N 760

 

Betydelse för inlärningseffekten har också om läraren

är med i bilen under halkövningen (tabell 15).

Tabell 15 Procent av O-åringarna som haft lärare med
i bilen under halkövningarna.

 

 

Hela körningen 30

Under större delen 3

Ungefär hälften 3

Under en mindre del 18

Nej 46

Summa % 100

N 765
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I bortåt hälften av fallen är eleverna ensamma i bi-

len då de övningskör på halkbanan (tabell 15), och

i en tredjedel är lärare med hela tiden.

De vanligaste halkmomenten är bromsning på rak väg

och bromsning med undanmanöver. 97% respektive 91%

av eleverna har gjort detta på halkbanan (tabell 16).

Tabell 16

dering av det.

deltagit i övningarna) som
pektive moment övats, samt

dömt respektive moment som

Halkövningarnas innehåll och förarnas vär-

Procent av O-åringarna (som

angivit att res-

procent som be-
"nyttigast att

  

öva för körförmågan" (fler än ett moment
har kunnat angesL

FÖREKOM NYTTIGAST

Rak bromsning på torr väg 89 35

Rak bromsning på hal väg 97 80

Bromsning med undanmanöver 22 26

på torr väg

Bromsning med undanmanöver 91 90

på hal väg

Hävande av sladd på hal väg 87 83

Slalomkörning på torr Väg 38 17

Slalomkörning på hal Väg 34 29

Körning i kurva på torr Väg 37 18

Körning i kurva på hal väg 83 75

N % 753 N = 753

 

 

 

Det enda vanligare torrmomentet är rak bromsning

(89%). Övriga torrmoment har inte varit så vanliga.

Det moment som värderats som nyttigast är bromsning

med undanmanöver på halt underlag

kommer hävande av sladd (83%) och rak

halt underlag (80%).
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3.4 Vad anser man om halkövningarna?

Förarna har värderat halkövningarna genom att ta ställ-

ning till ett antal påståenden om deras effekter (fråga

17, bilaga 1). Resultaten från två av dem finns i tabell

17. De Övriga har visat sig vara svårtolkade och redo-

visas därför ej.

Tabell 17 Procent som helt eller delvis instämmer i
respektive påstående. Resten upp till 100%
utgörs av dem som uppgivit sig inte instäm-

  

ma.

"Har halkövningarna påverkat "
ditt sätt eller din förmåga Är med korkort
att köra bil?" 0 1 2 3

 

 

(1) "Jag har blivit bättre

 

 

på att häva ofrivillig 79 80 84 71
sladd"

(2) "Jag känner mig säkrare
att köra när det är risk 36 42 41 43
för halka"

N (1) 755 517 228 147

N (2) 759 520 229 148

  

Ungefär tre fjärdedelar av förarna tror att de blivit

bättre på att häva ofrivillig sladd - till följd av

halkövningarna. Men alla känner sig inte säkrare för

det. Dock gör 40% det när det är risk för halka (ta-

bell 17).

Vad anser man då om trafiksäkerhetseffekten? Påverkar

halkövningarna förarnas olycksrisk?

De allra flesta tror på en positiv trafiksäkerhetsef-

fekt av halkövningarna, 75 - 80% (tabell 18).

Mycket få, inte ens en procent, tror att halkövningar-

na skulle kunna leda till ökad olycksrisk. Det är ju

teoretiskt möjligt om halkövningarna ökade självför-
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troendet utan att öka förmågan att klara halt väglag

(se modellen i Spolander 1983a, 1983b).

Tabell 18 Förarnas bedömning av hurhalkövningarna
påverkar olycksrisken: "Tror du att bilfö-
rare som deltagit i halkövningarna får
lägre eller högre risk att råka ut för tra-
fikolyckor i fortsättningen?" Procent.

   

Är med körkort

0 1 2 3

Mycket lägre 20 18 15 15

Något lägre 55 61 64 62

Påverkar inte 24 21 20 23

Högre 0 0 0 0

Mycket högre 0 0 0 0

Summa % 100 100 100 100

N 1488 968 477 435

  

"Ej svar" (2 - 3%) har tagits
bort

Tabell 19 Procent som ofrivilligt hamnat i situatio-
ner där de haft nytta av halkövningarna
(fråga 7 i bilaga 2).

 

Är med körkort

1 2 3

Ja, någon gång 59 64 64

Ja, flera gånger 19 23 20

Nej, ingen gång 22 13 16

Summa % 100 100 100

N 530 232 151

  

De allra flesta, 80% eller drygt det, uppger sig ha

hamnat i situationer, en eller flera gånger, då de

tyckt sig haft nytta av halkövningarna (tabell 19).
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3.5 Har man deltagit i fortbildning?

För våra trafikanter finns ett rikt utbud av fortbild-

ning i trafiksäkerhet, i form av kurser, studiecirk-

lar och praktiska övningar.

Fler än väntat av förarna i denna undersökning uppger

sig ha deltagit i fortbildning efter det att de tagit

körkort (tabell 20).

Resultaten stämmer emellertid väl med data från en

aktuell undersökning som TSV gjort (Rydgren 1985).

Enligt den har 10% av de yngre körkortshavarna (18 -

34 år) deltagit i frivillig halkträning för bil under

det senaste året från undersökningstillfället räknat.

Tabell 20 Procent förare som säger sig ha deltagit
i "kurser eller övningar i trafik eller
trafiksäkerhet" efter det att de tagit kör-

    

  

 

kort.

Körkortsålder

1 2 3

Ja 4 9 8

Nej 96 91 92

Summa % 100 100 100

N 1 984 488 447 

Den vanligaste fortbildningen är utomhusövningar där

man själv kör bil (tabell 21). Det är bara 10% som

varit med om fortbildning där övningar inte förekom-

mit (enbart studier inomhus eller demonstrationer

utomhus).
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Tabell 21 Hur har fortbildningen genomförts? Procent
förare som redovisat vilken fortbildning
de deltagit i (de tre årgångarna har sla-
gits samman).

 

  

  

Är med körkort

1 + 2 + 3

Inomhus 8

Utomhus med 2

demonstrationer

Utomhus med 54

övningar där man

själv körde

övning utomhus + 12
inomhus

Utomhus övning + 4
demonstrationer

Utomhus övning + 20
demonstration +

inomhus

Summa % 100

N 112

3.6 Hur har körprovet genomförts?

De vanligaste miljöerna för körprovet är gator i

centrum- respektive bostadsområden (tabell 22). Också

större asfaltbelagda landsvägar används i stor ut-

sträckning i körproven.

Tabell 22 På vilken typ av vägar och gator genomför-

  

des körprovet? Procent O-åringar (N = 1 525).

Mycket Ganska Ganska Mycket Inte Summa
stor del stor del liten del liten del alls %

Gator i centrum- 27 42 21 8 2 100

områden

Gator i bostads- 9 33 27 g 15 14 98
områden

Grusvägar på lands- 3 '9 13 12 58 95
bygden

Asfaltsbelagda 3 14 18 14 47 96
småvägar på lands-
bygden

Större asfaltbe- 13 40 22 10 13 98
lagda landsvägar

Motorväg eller 6 14 13 9 55 97

motortrafikled

   

 

 

Resten av procentsumman upp till 100 består av "ej svar"
+ avrundningsfel.
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Vilka trafiksituationer ingår i körproven?

De nyaste förarna, 0-åringarna, fick kryssa för vilka

av 28 situationer som förekommit i körprovet (tabell

23).

Tabell 23 Körprovets innehåll. Procent O-åringar som
angivit att respektive situation förekom-
mit i körprovet. Resten upp till 100% be-
står av dem som angivit att respektive mo-

   

ment inte förekommit (N = 1 525).

' Minns Ej
Ingle ej svar

Säkerhetskontroll 18 5 2

Bilens placering på körbanan, 91 2 1
inför och i korsningar, fil-

körning

Körning i cirkulationsplats 44 2 2
(rondell)

Övergångsställen med trafik- 75 3 1
signal

Övergångsställen utan trafik- 89 4 1
signal

Korsningar med trafiksignal 81 2 1

Situationer med väjnings- 95 2 1
och/eller stopplikt

Omkörning av annan bil 20 5 1

Underlättande av omkörning 23 11 1

Passera järnvägskorsning 46 4 1

Parkering 78 1 1

Backning 55 2 1

Uppträdande mot gående 66 9 1

Uppträdande mot cyklister 53 13 2
och/eller mopedister

Uppträdande mot motorcyklister 14 12 2

Körning i halt väglag 32 1 1

Körning i bilkö 46 3 1

Körning i mörker 8 1 2

Särskilt bromsprov från 50 km/h 10 2 3

Särskilt bromsprov från 70 km/h 18 24 3

Särskilt bromsprov från 90 km/h 8 2 3

Särskilt bromsprov från 110 km/h 1 2 5
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Vanliga eller mycket vanliga situationer är följande:

korsningar, filkörningar, situationer med väjnings-

och/eller stopplikt, trafiksignaler, övergångsställen,

parkering och uppträdande mot gående.

De särskilda bromsproven förekommer inte särskilt

ofta.

Inte heller tycks omkörning vara så vanligt, eller

underlättande av omkörning.

Att körning i mörker är ovanligt kan lätt förstås med

hänvisningthJ_provförrättarnas arbetstider och att

de flesta proven sker under årets ljusa delar.

Att då körning i halt väglag förekommer i en tredje-

del av proven kan verka överraskande mycket.

3.6 Vad anser man om kör- och teoriprov?

 

Förarna har fått bedöma provens längd, säkerhetsrele-

vans och svårighet.

 

Tabell 24 Uppfattning om körprovets längd. Procent.

  

 

 

 

Är med körkort

0 1 2 3

Mycket för långt 2 1 1 2

;Något för långt 5 5 7 7

Lagom 74 71 69 65

Något kort 15 19 19 20

Alldeles för kort 3 3 3 6

Ej svar 0 0 1 0

Summa % 100 100 100 100

N 1525 986 490 449
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Vad anser man om körprovets längd? De allra flesta

tycker att det är lagom, och de som inte gör det tyc-

ker snarare att det är för kort än för långt (tabell

24). Det är ingen större skillnad mellan de fyra grup'

pernas bedömning.

Vad anser man då om teoriprovets längd - antalet frå-

gor i det?

Tabell 25 Uppfattning om antalet frågor i teoripro-
vet. Procent.

   

     

Är med körkort

0 1 2 3

Alldeles för många 3 3 3 4

Något för många 11 15 19 14

Lagom 78 75 72 76

Något för få 7 5 4 4

Alldeles för få 1 1 1 1

Ej svar 0 0 1 1

Summa % 100 100 100 100

N 1525 986 490 449

De allra flesta - tre fjärdedelar - anser att antalet

frågor i teoriprovet är lagom (tabell 25). De fyra

grupperna har ungefär samma uppfattning.

Synpunkterna på körprovets säkerhetsrelevans är inte

odelat positiva (tabell 26).

De som anser att säkerhetsrelevansen är liten (ganska

eller mycket) ökar med körkortsålder, från en tredje-

del bland de helt färska, till ca hälften av dem som

haft körkort längst. Det innebär att värderingen av

proven blir mer negativ ju mer egen körerfarenhet man

får. Proven kan knappast ha förändrats under den rela-

tivt korta tid det här är fråga om.
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Tabell 26 Uppfattning om körprovets säkerhetsrele-

vans. "I vilken utsträckning förekom det
i körprovet moment.eller situationer som
är Viktiga från trafiksäkerhetssynpunkt,
enligt din mening?" Procent.

Är med körkort

0 1 2 3

Mycket stor 10 7 4 5

Ganska stor 54 49 49 45

Ganska liten 30 38 42 44

Mycket liten 4 6 4 V 5

Ej svar 1 1 1 1

Summa % 100 100 100 100

N 1525 986 490 449

Tabell 27 Uppfattning om teoriprovets säkerhetsrele-

vans. "Hur stor del av frågorna i teoripro-
vet handlade om sådant somär viktigt från
trafiksäkerhetssynpunkt, enligt din mening?"
Procent.

Är med körkort

0 1 2 3

Alla 8 8 7 7

Mycket stor 35 31 26 -24

Ganska stor 44 44 50 47

Ganska liten 10 14 14 20

Mycket liten 1 2 1 1

Inga O O O 0

Ej svar 2 1 1 2

Summa % 100 100 100 100
N 1525 986 490 449

Bedömningen av teoriprovets säkerhetsrelevans är på

det hela taget positiv (tabell 27).

Den är mer.positiv till teoriprovet än till körprovet.

Ett visst samband med körkortsålder finns. Med till-

tagande körerfarenhet minskar den positiva värderingen,

men inte särskilt mycket dock.
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Vad anser man slutligen om provens svårighetsgrad?

Tabell 28 Uppfattning om körprovets svårighetsgrad.

  

 

 

 

 

Procent.

Är med körkort

O 1 2

Mycket svårt 2 1 O

Ganska svårt 14 8 7

Lagom 45 45 33

Ganska lätt 26 33 40

Mycket lätt 10 12 17

Ej svar 3 1 2

Summa % 100 100 100

N 1525 986 490

  

 

Med tilltagande körerfarenhet ändras bedömningen av

körprovet. Man tycker att det är lättare ju längre

tid man haft körkort (tabell 28). Det är måhända fråga

om minnets förmåga att göra saker och ting ljusare.

Det är få som anser att körprovet är svårt. De allra

flesta tycker att det är lagom eller lätt.

Tabell 29 Uppfattning om teoriprovets svårighetsgrad.

   

 

 

 

Procent.

Är med körkort

0 1 2 3

Mycket svårt 2 1 1 2

Ganska svårt 17 15 16 17

Lagom 30 35 31 35

Ganska lätt 32 32 35 33

Mycket lätt 17 17 17 12

Ej svar 1 0 1 1

Summa % 100 100 100 100

N 1525 986 490 449
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Det är fler som tycker att teoriprovet är svårare än

körprovet (tabell 29). Men det är ändå en minoritet

som tycker det är svårt, 15 - 20%.

Hälften anser att teoriprovet är lätt, ganska eller

mycket, och en tredjedel att det är lagom.

VTI RAPPORT 287



31

4 DISKUSSION

4.1 Förarutbildningen

 

Det är framför allt två grupper som svarar för förar-

utbildningen. Det är trafiklärarna (naturligtvis),

och det är föräldrarna.

För 80 % av förarna förekommer trafiklärare, visser-

ligen oftast tillsammans med privatlärare, i regel då

förälder. Men för en tredjedel av förarna har trafik-

läraren varit den enda läraren.

Föräldrarna har deltagit i utbildningen för ungefär

hälften av förarna, i regel tillsammans med trafik-

lärare.

Resultaten visar således att integrationsutbildning

är vanlig. Hälften av förarna har haft fler än en

lärare. Och den vanligaste integrerade moedellen är

den där trafikskolelärare och förälder genomför ut--

bildningen.

Detta som nu förekommer i praktiken bör vara någon-

ting att systematiskt vidareutveckla.

Man borde exempelvis försöka få till stånd integra-

tion också pedagogiskt och metodiskt. Utbildningen

skulle kunna planeras så att trafikläraren och privat-

läraren samarbetar, och tar ansvar för bestämda delar

i utbildningen. Förslag till en modell för integra-

tion håller f n på att diskuteras (se Spolander m fl

1984).
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Detta kan vara än viktigare eftersom övningskörningen

i trafikskola tycks ha minskat sedan mitten av 1970-

talet. Det är när den professionellt drivna utbild-

ningen minskar som det är särskilt viktigt att staga

upp den privatutbildning som då kommer istället, och

se till att den drivs på ett pedagogiskt och metodiskt

riktigt sätt. Och att det sker samordnat med trafik-

skoleutbildningen.

Den traditionella teoriundervisningen i lektionsrum

tycks spela mindre roll. Det som har störst betydelse

för teorikunskaperna är att man övar sig på proven,

studerar körkortsboken och samtalar med trafikläraren

i övningsbilen.

Det senare är en riktig utveckling. Den bästa teori-

undervisningen är troligen den som sker i omedelbar

anslutning till själva övningskörningen, och som ak-

tualiseras av vad som då hänt. Det innebär inte att

all lektionsrumsundervisning är överflödig. Ett teo-

retiskt grundkunnande behövs troligen för att teori-

undervisningen i bilen skall fungera. Men exempelvis

diskussion av hur teoretiska moment skall tolkas och

tillämpas sker bäst utifrån de trafiksituationer som

uppstår under övningskörningen.

Under senare år har intensivutbildningens för- och

nackdelar diskuterats. Den utbildningen i trafikskola

är kort och koncentrerad. Enligt denna undersökning

är den dock ovanlig. Högt räknat gäller det ett par

procent av de nya förarna.

Det är egentligen inga utbildningsmoment som förarna

tycker behandlats onödigt mycket.
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De flesta teoretiska, formella och trafikregelanknutna

moment anser man förekommit lagom mycket. Det är få

förare som - med utgångspunkt från sin körerfarenhet -

tycker att sådana moment fått för liten plats i ut-

bildningen.

Vad man däremot efterlyser mer utbildning i - i varje

fall har man sagt att de momenten behandlats för litet

- är dels körning i olika situationer, dels bilekonomi

och transportaspekter.

Momenten som gäller körning har ett klart trafiksäker-

hetsintresse. Det är sådana körsituationer, bl a, som

försvåras av väder, väglag och mörker, t ex körning

i halt väglag, mörkerkörning, men också omkörning,

samspel med oskyddade trafikanter osv. Sådana situa-

tioner har också fallit ut när förarna fått ange vad

som varit svårast under det första året på egen hand.

Skulle utbildningen utökas på alla de moment där man

ansett den vara för liten, kommer utbildningen totalt

sett att öka - eftersom man inte pekat ut moment där

utbildningen kan minskas. Vill man inte öka totalom-

fattningen måste man nog minska på sådana utbildnings-

moment som förarna bedömt som lagom. Då bereder man

plats för förstärkning av moment som, enligt förarna,

behandlas för litet.

4.2 Halkövningarna

 

Undersökningen täcker tidsmässigt in förarurval då en

kraftig ökning skett av de obligatoriska halkövning-

arnas täckning, från en tredjedel av förarna till

hälften.
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Bedömningen av halkövningarna är mycket positiv, så-

väl för personlig del som generellt. De flesta tycker

sig ha blivit bättre på att häva ofrivillig sladd,

och åtskilliga känner sig säkrare att köra när det är

risk för halka. De allra flesta tror att förare som

deltagit i övningarna får en lägre olycksrisk. De

flesta som haft halkövningar säger sig ha råkat ut

för situationer då de haft nytta av övningarna.

Resultaten är i linje med vad man fann i en studie av

halkträning i Örebro. Där var de flesta deltagarna

positiva, och ansåg att de förbättrat sin förmåga att

köra bil i halt väglag (Örebro 1980). Förutsättning-

arna var dock annorlunda. Den kursen var frivillig och

gratis. Det som våra förare bedömt är obligatoriskt

och kostar. Trots det får vi alltså en starkt positiv

Värdering.

Människor har allmänt en positiv värdering av förar-

utbildning (se t ex Smiley 1976, AAA 1978). Ja, över-

huvudtaget är vårt samhälle starkt utbildningsorien-

terat. Man tror på Värdet av utbildning. Bakom våra

resultat ligger säkerligen en sådan generell attityd.

Det visar sig att halkövningarna inte har de bästa

förutsättningar att ge bestående effekter. Övningsti-

den är kort, en dryg timme i snitt. Och det är för

kort för att träna in de komplexa färdigheter det är

fråga om. För exempelvis ett beteende som bromsning

på halt underlag behövs minst tre á fyra gånger så

mycket träning som man får på halkövningarna (Laurell

& Törnros 1982). Och detta för att få en omedelbar

prestationsförbättring. Vad som sen behövs för att

den skall bli bestående vet vi inte, annat än att

ännu mer träning behövs.
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Vidare borde eleverna vara vana vid den bil som an-

vänds under halkövningarna. Bara hälften är det. De

andra måste använda en del av den knappa övningstiden

till att bekanta sig med bilen och dess köregenskaper.

För det tredje är lärare med i bilen bara för hälften

av eleverna. Det måste vara svårt att lära elever

hantera gas-koppling-broms och styrning, och samordna

kontrollen av detta i halka, om lärare inte finns i

bilen.

I en aktuell utredning föreslås att halkövningarna i

stället utformas som s k demonstrationsövningar. Öv-

ningarna läggs upp så att eleven inte klarar dem, utan

får en övertygande demonstration av situationens svå-

righetsgrad och sin egen oförmåga att klara av den

(Spolander m fl 1984). Syftet med detta skulle vara att

motverka den övertro på egen körförmåga som snabbt ut-

vecklas efter det att man fått körkort.

4.3 Den frivilliga fortbildningen

 

Överraskande många förare har deltagit i frivillig

fortbildning, bortåt 10 % av de som haft körkort ett

par år. Detta stämmer också med andra data (Rydgren

1985).

Detta innebär att det finns förutsättningar att ut-

veckla den frivilliga fortbildningen. Nya former, ny

pedagogik, förnyad inramning bör kunna ge fortbild-

ningen en större räckvidd, om marknadsföringen an-

passas därtill.

En fråga är naturligtvis vilka dras till frivillig

fortbildning? De med höga olycksrisker? Eller de med

låga?
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4.4 Förarprovet

Förarnas uppfattning om provet är i stort positiv,

såväl till kör- som teoriprov. De flesta är positiva

till provens längd, säkerhetsrelevans - med viss re-

servation för körprovet - och svårighetsgrad.

De allra flesta tycker att såväl körprov som teori-

prov är lagom långa. Man hade kunnat tro att förarna

anser att 60+20 frågor i teoriprovet är mycket. Men

tre fjärdedelar tycker att det är lagom. Har de gjort

sin bedömning med utgångspunkt från körkortsteorins

omfattning?

Åsikterna om körprovets säkerhetsrelevans är inte

odelat positiva. Visserligen är de flesta av de

färskaste förarna positiva, men med ökande körerfa-

renhet minskar de positiva i antal. Bland 3-åringarna

väger det jämnt, hälften är positiva och hälften ne-

gativa.

Detta förtjänar att uppmärksammas. Till viss del kan

det bero på körprovets innehåll. Omkörningar är exem-

pelvis ganska ovanliga i provet. Just denna manöver

har ansetts som särskilt svår under det första förar-

året. Och finns den inte i provet kan det ge upphov

till en negativ bedömning. Detta för att ge ett exem-

pel.

Då är man mer positiv till teoriprovets säkerhetsre-

levans. De flesta tycker att de flesta frågorna hand-

lar om trafiksäkerhetsviktiga ting.

Och de flesta anser att proven är lagom svåra eller

lätta.
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Hade undersökningen gjorts på körkortsaspiranter,

alltså före provet, hade man säkert haft en annan

uppfattning om svårighetsgraden. Man tror förmod-

ligen att det är svårare än vad det sedan Visar sig

vara. Men det är provs sporrande funktion. Det gör

att man koncentrerar sig på inlärningen, och då ger

det också resultat. Prov får inte uppfattas som för

lätta i förväg.
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Sid 1 (12)

ENKÄTFORMULÄR TILL DEM SOM JUST FÅTT KÖRKORT

(O-åringarna)

Frågor om förarutbildning och bilkörning
Läs först igenomformuläret innan du börjar besvara det. Besvara samtliga
frågor även i de fall det kan vara svårt att ge ett exakt svar. Välj då det svar som
ligger närmast din uppfattning.

 

1. Vem eller vilka lärde dig köra bil?

7 E] Lärare vid trafikskola

s El Förälder

9 1:1 Bror eller syster

10 El Annan släkting

11 E] Person på din arbetsplats

12 El Annan person

 

2. När började du Övningsköra?
I trafikskola?

Privat (med förälder, 13-14
syskon eller annan)? 1718

År: 19 _

År: 19

, månad:
15-16

, månad:
19-20

Om du inte exakt kommer ihåg när det var, så skriv på ett ungefär vilken månad du
började övningsköra.

 

3. Ungefär hur många gånger Övningskörde du innan du tog körkort?
I trafikskola Privat

1 2

Mindre än 5 gånger El El 21

5- 9 gånger I:) El 22

10-14 gånger EJ D 23

15-19 gånger C] D 24

20-29 gånger E] E] 25

30-39 gånger El El 26

40-49 gånger El El 27

50 gånger eller mer [3 1:] 28

 

4. Ungefär hur ofta Övningskörde du i genomsnitt?

I trafikskola

1 gång i veckan.

2 gånger per vecka

3-4 gånger per vecka

5 eller flera gånger per vecka

3-4 gånger i månaden

Mer sällan
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Bilaga 1
Sid 2

5. Var övade du körning i gatutrafik?

35 D I småstad

36 EI I mellanstor stad

37 E] I storstadsomräde (Stockholm, Göteborg eller Malmö)

 

6. På vilka gator och vägar övningskörde du, och hur ofta orde du det?
Mycket Ganska
ofta ofta Ibland Sällan Aldrig

1 2 3 4 5

Gator i centrumomräden E] E] El El El 33

Gator i bostadsområden E] E] I:) El El 39

Grusvägar på landsbygden El El E] E] El 40

Asfaltbelagda småvägar
på landsbygden EI El El E] E] 41

Större asfaltbelagda
landsvägar EI EI E] E] E] 42

Motorvägar eller
motortraflkleder El D El E] E] 43

Särskild körgärd .
eller Övningsbana E] E] E] [Il D 44

Halkövningsbana o
(traflkövningsplats) El [I] [3 EJ El 45

Dennafråga besvaras bara av dig som helt eller delvis övningskört privat

7. Vid vilka tillfällen Övningskörde du privat?
Mycket Ganska
ofta ofta Ibland Sällan Aldrig

1 2 3 4 5

Vid resor till och från arbete,
skola eller motsvarande D E] El E] E] 46

Vid ärenden, t ex inköp,
bank- och postärenden D C] D El D 47

Vid fritidsresor, t ex utflykter,
till och från fritidshus D C] D E] E] 43

Vid särskilt avsatta tider för ,.
Övningskörning El El I:) E] E] 49

8. Har du deltagit i teonundervisning i trafikskola?
soüiNd

51.52 D Ja. Ange ungefärligt antal lektionstimmar:
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9. Hur lärde du dig körkortsteorin?
Ange vilken betydelseföljande haft för dig då du lärde dig körkortsteorin

Mycket
liten

Mycket Ganska Ganska betydelse
Jag lärde mig stor stor liten eller
körkortsteori. . . betydelse betydelse betydelse ingen alls

1 2 3 4

av trañkskolelärare i bilen
eller omedelbart i anslutning
till körövningarna E] E] I:) El

genom teorilektioner på
trafikskola E] E] EJ [I]

av privatlärare i bilen eller
omedelbart i anslutning till
körövningarna El EJ El D

av privatlärare vid studier
inomhus (förälder eller annan) D E! E] E]

genom teorilektioner
i gymnasiet D D E] D

av körkortsbok
(med studiematerial)

genom att öva teoriprov

genom diskussioner med
andra som höll på att ta
körkort D C] D 1:]

genom diskussioner med
kamrater eller bekanta som
redan hade körkort EJ EJ i:) EJ
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10. Hur bedömer du din körkortsutbildning? Har den varit lagom, för liten
eller onödigt omfattande för att du som nybliven körkortshavare ska
kunna köra bil trafiksäkert?

Bedöm var och en av de nedanstående punkternaför hela din körkortsutbildning
- privat övningskörning, privata studier och trafikskoleutbildning.

Onödigt
För liten Lagom omfattande

. 1 2 3

Bilen, dess konstruktion och utrustning D E] EJ 6

Kontroll och vård av bilen frän
trañksäkerhetssynpunkt D El El 7

Vägmärken och vägmarkeringar C] D 1:] s

Trafiksignaler E] El 1:1 9

Hastighetsanpassning och
hastighetsregler E] E] E] 10

Körriktningstecken, bilens
ljud- och ljussignaler E] [3 E] 11

Bilens placering på körbanan, i körfält,
före och i korsningar El D I:) 12

Körning på Vägar med tät mötande
trafik D EJ El 13

Kökörning I:) D D 14

Omkörning av andra bilar EJ El D 15

Underlättande av omkörning EJ E] E] 16

Att passera järnvägskorsning E] E] E] 17

Situationer med Väjnings- och/eller
stopplikt El El El 18

Sväng i korsning 1:] E] El 19

Uppträdande mot gående, barn, äldre
och handikappade EI E] E] 20

Stannande och parkering E] I:) 21

Backning E] C] D 22

Uppträdande mot cyklister
och mopedister EI D El 23

Uppträdande mot motorcyklister 1:] E] [3 24

Landsvägskörning EJ E] E] 25

Infart på och avfart frän motorväg E] [3 C] 26
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S 1 d 5

Körning i halt väglag D El El 27

Att häva ofrivillig sladd El El D 23

Körning i mörker Cl El El 29

Körning i cirkulationsplats (rondell) El El El 30

Bromsning i landsvägshastigheter Cl El El 31

Bromsning i lägre hastigheter D D E] 32

Körkortsbestämmelser, t ex körkortets
giltighet, indragning av körkort El El El 33

Lastning av bilen El D D 34

Användning av släpvagn EJ D E] 35

Åliggande vid trañkolycka EJ El El 33

Bilekonomi (körning, skötsel,
reparationer och underhåll) D C] D 37

Trafikpsykologi - trañkanters
begränsade prestationsförmäga D El El 33

Effekter av alkohol, narkotika och
läkemedel El ' ' El El 39

Effekter av trötthet och sjukdomar El El El 40

Bilen i vårt transportsystem, bilismens
positiva och negativa effekter D D I:) 41

Annat: El E] E] 42

C] D E] 4:

El D _ El 44

  

11. Ingick halkövningar i din förarutbildning?

45 1 EJ Nej. Hoppa överfrågorna 12-17 och gå tillfråga 18

2 E] Ja

Omja:
Var genomfördes halkövningarna?

43 1 1:] På trañkövningsplats särskilt avsedd för bl a halkövningar

2 El Pä annan plats. Ange typ av plats:
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12. Ungefär hur lång tid körde du själv bilen under Övningarna?

Antal timmar: , och minuter:
47-48 49-50

Ange på ett ungefär om du inte kommer ihåg så noga.

 

13. Hade du tidigare kört den biltyp som du använde under halkövningarna,
eller var den ny för dig?

51 1 D Jag hade ofta kört den tidigare

2 El Jag hade kört den en eller ett par gånger tidigare

3 E] Jag hade tidigare aldrig kört den typ av bil som jag använde under
halkövningarna

 

14. Var lärare med i bilen när du körde den under halkövningarna?

52 1 D Ja, under hela körningen

2 E] Ja, under större delen av körningen

3 El Ja, under ungefär hälften av körningen

4 El Ja, men bara under en mindre del av körningen

5 D Nej, inte under någon del av körningen

 

15. Vilka moment övade du under halkövningarna?

Ingick i- Övningarna

Ja . Nej
1 2

Rak bromsning pä torr väg I:) El 53

Rak bromsning på hal väg El El 54

Bromsning med undanmanöver
på torr väg El El 55

Bromsning med undanmanöver
på hal väg El I:) 56

Hävande av sladd på hal väg i] El 57

Slalomkörning på torr väg E] I:) 58

Slalomkörning på hal väg EI El 59

Körning i kurva på torr väg D El 60

Körning i kurva på hal väg El El 61

Annat:

D62

:1 63
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16. Kryssa för det eller de moment som du anser varit nyttigast att Öva
för din körförmåga

   

Rak bromsning pä torr väg D 64

Rak bromsning på hal väg E] 65

Bromsning med undanmanöver på torr väg [3 se

Bromsning med undanmanöver på hal väg El 67

Hävande av sladd på hal väg [3 68

Slalomkörning på torr väg El 69

Slalomkörning på hal väg 1_ D 70

Körning i kurva pä torr väg i El 71

Körning i kurva på hal väg El 72

Annat: [3 73

D 74

Inte något moment El 75

 

17. Har halkövningarna påverkat ditt sätt eller din förmåga att köra bil?

Ange i vilken utsträckning somföljande stämmer.

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
helt delvis knappast inte alls

1 2 3 4

Halkövningarna har inte påverkat mitt
sätt eller min förmåga att köra bil El El D E] 6

Jag har blivit bättre på att häva
ofrivillig sladd EJ El El EJ 7

Jag kör långsammare när det är risk
för halka D El El El 8

Jag undviker att köra när det är risk
för halka D D E] El 9

Jag känner mig säkrare att köra när
det är risk för halka El El El El 10

Jag blir inte rädd om jag skulle få
sladd på bilen Cl EJ D E] 11

När det är risk för halka kan jag köra
fortare om jag är tvungen El El W El El 12
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18. 'lror du att bilförare som deltagit i halkövningar får lägre eller högre
risk att råka ut för trafikolyckor i fortsättningen?

13 1 [3 De får mycket lägre olycksrisker

2 1:1 De får något lägre olycksrisker

3 D Deras olycksrisker påverkas inte nämnvärt

4 E] De får högre olycksrisker

5 D De får mycket högre olycksrisker

 

19. På vilka vägar och gator gjorde du ditt körprov?

Ange hur stor del av körprovet som gjordes påföljande vägar och gator.

Mycket Ganska Ganska Mycket Inte
stor del stor del liten del liten del alls

1 2 3 4 5

Gator i centrumområden EI D D El El 14

Gator i bostadsområden D CJ EJ EJ E] 15

Grusvågar på landsbygden E] E] El D D 16

Asfaltbelagda småvägar
på landsbygden D [Z] E] C] D 17

Större asfaltbelagda
landsvågar El El D E] E] 18

Motorvåg eller motor-
trañkled El CI EJ E] E] 19

20. Vad ingick i körprovet?
Ingick i körprovet

Ja Nej Minns inte
1 2 3

Såkerhetskontroll E] E] E] 20

Bilens placering på körbanan, inför och i
korsningar, filkörning E] E] El 21

Körning i cirkulationsplats (rondell) D E] E] 22

Övergångsstållen med trañksignal E] E] E] 23

Övergångsstållen utan trañksignal E] C] D 24

Korsningar med trafiksignal D D D 25

Situationer med våjnings- och/eller
stopplikt * E] E] El 26

Omkörning av annan bil D E] E] 27

Underlättande av omkörning D D EJ 28
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Ingick i körprovet
Ja Nej Minns inte

1 2 3

Passerajärnvägskorsning D El El 29

Parkering D 1:] El 30

Backning El El . E] 31

Uppträdande mot gående El D [Zl 32

Uppträdande mot cyklister och/eller
mopedister E] D E] 33

Uppträdande mot motorcyklister D D El 34

Körning i halt väglag D I:) D 35

Körning i bilkö El El El 36

Körning i mörker D El El 37

Särskilt bromsprov från 50 km/h El El El 33

Särskilt bromsprov från 70 km/h Cl El El 39

Särskilt bromsprov från 90 km/h D D D 40

Särskilt bromsprov från 110 km/h El El El 41

 

21. Vad anser du om kömrovets längd? Var det onödigt långt eller var det för
kort för att rättvisande kontrollera körförmågan?

42 1 El Körprovet var alldeles för långt

2 EJ Körprovet var något för långt

3 D Körprovet var lagom

4 El Körprovet var något kort

5 E] Körprovet var alldeles för kort

 

22. I vilken utsträckning förekom det 3' kömrovet moment eller situationer
som är viktigafrán trafiksäkerhetssynpunkt, enligt din mening?

43 1 D I mycket stor utsträckning

2 El I ganska stor utsträckning

3 El I ganska liten utsträckning

4 E! I mycket liten utsträckning

 

23. Vad anser du om antalet frågor i teoriprovet? Var de onödigt många eller
var de för få för att rättvisande kunna kontrollera trafikkunskaperna?

44 1 E! Provet hade alldeles för många frågor

2 D Provet hade något för många frågor

3 El Provet hade lagom många frågor

4 E] Provet hade något för få frågor

5 D Provet hade alldeles för få frågor
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24. Hur stor del av frågorna i teortprovet handlade om sådant som är "
viktigt från trafiksäkerhetssynpunkt, enligt din mening?

45 1 El Alla

2 D Mycket stor del

3 E] Ganska stor del

4 D Ganska liten del

5 l:) Mycket liten del

5 l:) Inga

 

25. Vad tyckte du om förarprovets svårighetsgrad?

Teoriprovet Körprovet

l 2

Mycket svårt D El 45

Ganska svårt [3 El 47

Lagom D E] 48

Ganska lätt El El 49

Mycket lätt 1:] D 50

 

26. Jämför dig själv med andra bilförare som tog körkort ungefär samtidigt
som du. Försök bedöma om du är bättre, sämre eller lika bra som de

1 följande avseenden. Mycket Något Lika Någgt Mycket
bättre bättre bra sämre sämre

1 2 3 4 5

Att köra bil i halt väglag CJ El El E] 1:! 51

Att häva en ofrivillig sladd El El 1:] E] E] 52

Att förutse vad som kom-
mer att hända i trafiken Cl E] E] E] E] 53

Att köra försiktigt l:) I:) E] I:) 54

Att ha kontroll Över
omgivande trafik El El D E] E] 55

Att klara av kritiska
situationer EJ l:) l:) E] E] 56

Att köra mjukt El E] E] EJ El 57

Att komma fram i tät trañk E! E] El El E] 58

Att reagera snabbt E] E] EJ EJ D 59

Att göra säkra -
bedömningar E] E] El El El 50

Att köra fort om det behövs El E] E] E] E] 51

Att köra energisnålt E] E] E] El El 62

Att inte hamna i kritiska
situationer D D El D E! 53
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27. Jämför dig nu med de svenska bilföramai allmänhet. Försök bedöma
om du är bättre, sämre eller lika bra som de i följande avseenden.

Mycket Något Lika Något Mycket
bättre bättre bra sämre sämre

1 2 3 4 5

Att köra bil i halt väglag D El E] E! El 64

Att häva en ofrivillig sladd Cl El E] E] El 65

Att förutse vad som kom-
mer att hända i trafiken D 66

Att köra försiktigt 1:] El 67

Att ha kontroll över
omgivande trafik D El El D E] 68

Att klara av kritiska
situationer E] E] El El El 69

Att köra mjukt D D E] E] El 70

Att komma fram i tät trafik EJ E] EJ El El 71

Att reagera snabbt El D El E] E] 72

Att göra säkra
bedömningar El EJ El [Zl E] 73

Att köra fort om det behövs El EJ El E] El 74

Att köra energisnålt El El [Zl D 75

Att inte hamna i kritiska
situationer E] C] D El El 76

 

28. Brukar du köra bil fortare eller långsammare än genomsnittsföraren?

I stadstrañk På landsväg

Mycket fortare El E2] s

Något fortare El E] 7

Som genomsnittet El E] 23

Något långsammare El EJ 9

Mycket långsammare El D 10

 

29. Brukar du köra om andra bilar under landsvägskörning?

11 1 D Ja, mycket ofta

2 l:) Ja, ganska ofta

3 E] Ja, ibland

4 D Ja, men sällan

5 E] Nej, aldrig
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30. Brukar du bli omkörd av andra bilförare under landsvägskörning?

12 1 D Ja, mycket ofta

2 E] Ja, ganska ofta

3 D Ja, ibland

4 [3 Ja, men sällan

5 D Nej, aldrig

 

31. Äger du eller har du tillgång till bil?

13 E] Ja, jag har egen bil

14 E] Ja, jag kör bil i arbetet

15 El Ja, jag kan dagligen låna bil (föräldrars, släktingars, kamraters)

16 D Ja, jag kan låna bil ibland då jag behöver det

17 [3 Nej, jag varken äger eller har tillgång till bil

 

32. Vilken skolutbildning har du? Ange även pågående utbildning.

18 E] Grundskola eller motsvarande

19 D 1- eller 2-årig gymnasieskola, yrkesskola eller motsvarande

20 EJ 3- eller 4-årig gymnasieskola

21 CJ Högskola, universitet eller motsvarande

 

33. Resultatet från denna undersökning kommer att bearbetas statistiskt och
sammanställas i tabeller och liknande.Vill du att vi skickar dig en
sammanställning av resultaten?

221EJ Ja

2D Nej

 

Har du några ytterligare synpunkter på förarutbildning och trafiksäkerhet
är vi tacksamma om du skriver ner dem här.

23

       

Tack för hjälpen! Linköpings Tryckeri AB 1982.522
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ENKÄTFRÃGOR TILL DEM SOM HAFT KÖRKORT l, 2 ELLER 3 ÅR

Formuläret till 1 - 3-åringarna hade samma lay-out

som det till O-åringarna (bilaga 1). Det omfattade
följande frågor.

1. Samma som O-åringarnas fråga 1

2 . II II II Il 3

3 . Il II ll II 1 O

4. Har du deltagit i några kurser eller Övningar i trafik eller trafiksäkerhet
efter det att du tagit körkortet?

60 1 1:] Nej

2 C] Ja

Om ja:

Hur har den eller de genomförts?

61 El Inomhus

62 El Utomhus med demonstrationer och Visningar

:33 CJ Utomhus med Övningar där man själv körde bil

64 Vad handlade det om?

    

5. Samma som O-åringarnas fråga 11

6 . II II Il II 1 7

7. Har du ofrivilligt hamnat i situationer där du haft nytta av halkövningarna?

74 1 E] Ja, flera gånger

2 E] Ja, någon gång

3 (3 Inte någon gång

8. Samma som O-åringarnas fråga 18

9 . Il II II II 2 1

1 O . II II Il II 2 2

1 1 . II ll ll ll 2 3
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12. Samma som O-åringarnas fråga 24

13.

14.

15.

25

26

27

16. Kryssa för den eller de situationer som du tyckt vara svårast att klara av
under det första året som bilförare.

37D

38D

39D

400

41D

42D

43D

44D

45D

46D

47D

48D

49D

50D

51D

52E

53D

VTI

Att köra om långtradare

Att möta bilar i mörker

Att köra där många barn förekommer

Att köra om i mörker

Att köra på motorväg

Att köra i regn

Att köra in på motorväg

Att köra i cirkulationsplats (rondell)

Att köra när det snöar

Att köra där många cyklister förekommer

Att köra i halt väglag

Att köra där många äldre och handikappade förekommer

Att köra in på huvudled på landsbygden

Att göra vänstersväng på landsväg

Att göra vänstersväng i gatutrafik

 

Andra situationer, nämligen

  

Jag tycker inte att någon situation varit särskilt svår för mig som bilförare
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17. Har du som bilförare varit med om något då det var mycketnära
att bli en trafikolycka?

Till exempel dånågot plötsligt hände, en uppdykande bil, en gående, ett hinder,
en skarp kurva, fel på bilen och då du tvingades att omedelbart bromsa,
väja undan, koppla ur eller reagera på något annatsätt för att klara situationen
eller då situationen klarades genom att annan trañkant reagerade snabbt.

Har du varit med om något sådant under de senaste 12 månaderna?

54 1 E] Nej

2 EJ Ja, en gång

3 E] Ja, flera gånger

Om ja:
När inträffade det senast? Angeför hur många dagar, veckor eller månader
sedan det inträffade.

För ___________ dagar sedan 55-56

För__veckor sedan 57-58

För__månader sedan 59-60

 

18. Har du som bilförare varit med i någon trafikolycka som medfört
personskada eller sådana fordonsskador att reparation varit nödvändig?

61 1 E] Nej

2 Cl Ja

Omja:
Hur många trafikolyckor har du varit inblandad i?

Ange antal:
62-63

Vilka skador uppstod vid olyckan eller olyckorna?

Olycka Olycka Olycka
1 2 3

Personskada som krävde sjukvårdspersonal
för diagnos (kontroll) och/eller vård El El El 64-66

Lindrigare personskador El E] E] 67-69

Skador på fordon som krävde
omgående reparation El EI El 70-72

Lindrigare fordonsskador C] D E] 73-75

19. Samma som O-åringarnas fråga 28

2 O . II I' II II 2 9

2 1 . II I' II II 3 O

2 2 . II II II II 3 1
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23. a) Hur långt har du kört bil sammanlagtunder desenaste 6månaderna?

Antal mil:
13-15

b) Hur långt har du kört bil sammanlagt under de
senaste 12 månadema?

Antal mil:
16-19

c) Hur långt har du kört bil sammanlagt sedan dujäck körkort?

Antal mil:
20-23

d) Det kan vara svårt att exakt veta hur långt man kört.
Ange därför hur pass säkra dina uppgifter är.

Mina uppgifter är:

24 1 E] Mycket säkra

24.

25.

2 D Ganska säkra

3 [3 Ganska osäkra

4 D Mycket osäkra

Samma som O-åringarnas fråga 32

33
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