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FÖRORD
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Kjell Berggren Trygg-Hansa

Berndt Bremer Uppsala Universitet

Bo Eriksson Televerket

Gunnar Eriksson Televerket (SF-repr.)

Nils Petter Gregersen Väg- och trafikinstitutet

Christer Herrström Televerket

Lars Hybinette Televerket

Erik Håkansson TSV

Perry Håkansson NTF

Jim Lindqvist NTF

Bernt Marklund Televerket

Bertil Morén Väg- och trafikinstitutet

Uppläggning av studien, analys av resultat samt rapportskrivning har

skötts av Nils Petter Gregersen och Bertil Morén, VTI. I datainsamlings-

arbetet har också Berit Nilsson, VTI, deltagit.

Ann-Sofie Senneberg har skrivit ut rapporten.
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TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER I TELEVERKET

Ett jämförande försök att minska skador och kostnader genom körträning,
gruppsamtal, bonus och kampanj

av Nils Petter Gregersen och Bertil Morén
Statens väg- och trafikinstitut
Linköping

SAMMANFATTNING

Ett försök med olika åtgärder för att minska skador och kostnader inom

Televerkets transportorganisation har genomförts.

De olika åtgärderna var:

1) Körträning

2) Beteendepåverkan genom gruppdiskussioner

3) Bonus vid skadefri körning samt

4) En kampanjinsats

Uppläggningen och genomförandet av försöket var sådant att eventuella

effekter av insatserna kunde mätas. De fyra grupperna valdes ur hela

Televerkets transportorganisation genom relevanta bakgrundsdata från

alla chefsavsnitt (resultatenheter). Chefsavsnitten representerar en lagom

stor och relativt enhetlig grupp. De bakgrundsdata som använts vid

urvalet var antal förare, olycksrisk åren innan försöket samt tätortsgrad.

Genom poweranalys, där en 30-procentig olycksreduktion kalkylerades,

bestämdes antalet chefsavsnitt till 30 stycken. Det totala antalet förare

som ingick i försöket blev därigenom ca 3 600, dvs ca 900 förare i varje

försöksgrupp.

Insatserna genomfördes därefter parallellt men helt oberoende av var-

andra.
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II

Efter det att insatserna genomförts har olycksrisk och skadekostnader

utvärderats under tre på varandra följande 6-månadersperioder. Utvärde-

ringen visar att försöksgrupperna gruppsamtal och körträning signifikant

sänkt sin olycksrisk jämfört med en kontrollgrupp.

Beträffande skadekostnaden har denna sänkts för samtliga grupper, dock

mest för samtalsgruppen medan kontrollgruppen visar oförändrad skade-

kostnad.

De åtgärder som genomförts har krävt olika stora resurser och därmed

dragit olika stora kostnader.

En beräkning av relationen mellan kostnad för insatsen och den vinst som

erhållits, visar att gruppsamtalsinsatsen är kostnadseffektivast.
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III

TRAFFIC SAFETY MEASURES IN THE SWEDISH TELECOMMUNICA-
TION ADMINISTRATION (SWEDISH TELECOM)

A comparative study on reducing accidents and costs with driver training,
group discussions, bonus and compaign

by Nils Petter Gregersen and Bertil Morén
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Different measures to reduce injuries and costs within the transport

organisation of the Swedish Telecom were tested.

The measures were as follows:

l) Driver training

2) Influence on behaviour by group discussions

3) No-claim bonus and

4) Campaign efforts

The organisation and realisation of the experiment were such that possible

results of the measures could be measured. The four groups were chosen

from all management sections (profit centres) of the whole transport

organisation of the Swedish Telecom by matching relevant background

data. The management sections represent a sufficiently large and rela-

tively homogeneous group. The background data used in sampling con-

sisted of the number of drivers, accident risk during the years prior to the

experiment and proportion type of built-up area.

Using a power analysis in which an accident reduction of 30 per cent was

calculated, the number of management sections was calculated to be 30.

The total number of drivers in the experiment was thus 3,600, that is

approximately 900 drivers in each experimental group.

The measures were then carried out in parallel but totally independent of

each other.
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IV

When the measures had been effected, the accident risk and costs were

evaluated during three consecutive periods of 6 months each. The

evaluation showed that the experimental groups, group discussions and

driver training, had lowered their accident risk significantly compared to

a control group.

Concerning compensation costs, these had been lowered for all groups.

The reduction was, however, most significant for the group discussions,

while the control group showed unchanged compensation costs.

The measures carried out demanded resources of varying size and costs

have thus differed.

A calculation of the relationship between cost of the measures and the

profits obtained shows that group discussion is the most cost-effective.
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l BAKGRUND

l .1 Allmänt

På initiativ från Statens Arbetsmiljönämnd genomfördes under 1984 en

kartläggning bland statliga myndigheter kallad "Arbetsmiljöutveckling

fordon - trafik". Avsikten var att sammanföra statliga verks och myndig-

heters gemensamma behov av förbättringar. Projektet genomfördes med

hjälp av VTI och Statshälsan och med stöd från Arbetsmiljöfonden.

Resultatet redovisades dels i en rapport från VTI och dels i en slutrapport

från SAN vari framgår de ställningstaganden SAN gjort med utgångspunkt

från kartläggningen.

I den nämnda kartläggningen av statliga verk och myndigheter ingick bla

Televerket.

Inom Televerket diskuterades under 1985 en ökad satsning på arbetsmil-

jöområdet inom fordon - trafik. Skälet till diskussionen var att trots vissa

införda åtgärder inom trafikområdet (lastförskjutningsskydd, förarergo-

nomi, utbildning av instruktörer, lokala kampanjer m m) ändå detta

område synes ge de största arbetsmiljöproblemen. Att det faktiskt förhål-

ler sig så speglas tydligast i arbetsskadestatistiken. Arbetsskadorna inom

fordon - trafik är tydligt överrepresenterade vad gäller svåra personska-

dor och dödsfall. Exempelvis svarar trafikområdet inom Televerket för

samtliga dödsfall i arbetsolyckor under de senaste 8 åren (ca 10 st).

Inom Televerket finns ca 9 000 fordon och ca 8 000 egb-tillstånd (egen bil

i arbetet). Ca 15 000 personer har fordon som sin arbetsplats varje dag.

För att skapa en säkrare trafik och en bättre arbetsmiljö i fordon och

undanröja bakomliggande faktorer avseende den ogynnsamma skadestati-

stiken beslöts inom Televerkets ledning att starta rubricerade projekt.

Projektet har dragits i skyddskommittén och har fullt stöd av defackliga

organisationerna.
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Televerket beslöt också att följa de rekommendationer som SAN gett i

sitt slutdokument till Arbetsmiljöfonden om bl a en vetenskapligt upplagd

mätning av effekten av de insatser som görs. Av den anledningen tog

Televerket kontakt med väg- och trafikinstitutet (VTI) i början av 1986.

VTI arbetade fram en försöksuppläggning som medger mätning av effek-

terna av planerade insatser.

1.2 Arbetsmiljö- och säkerhetsproblem i trafiken inom företag och

myndigheter

Arbetsskador i trafiken utgör ett betydande problem i företag och

myndigheter som har transporter som en del av sin verksamhet. De leder

inte sällan till personskador och kostar avsevärda belopp. Det är knappast

någon överdrift att påstå att i företag av denna typ utgör dessa olyckor

ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Det finns inte särskilt mycket forskning Som kan ligga till grund för

åtgärder att lösa trafikolycksproblematiken inom företag och myndig-

heter. Trafiksäkerhetsforskningen gäller trafikanter i allmänhet, och inte

yrkesmässig körning mer än i undantagsfall. Yrkesmässig körning sker

dock under helt andra betingelser än körning i allmänhet, samtidigt som

företag och myndigheter också erbjuder helt andra möjligheter till åtgär-

der än trafiken i allmänhet gör.

Detta projekt gäller ett försök att påverka olycksbilden inom Televerket.

Projektet bedöms dock ha generell räckvidd, och bör kunna få tillämpning

inom andra myndigheter och företag som sysslar med transporter.

Det finns stora skillnader mellan olika myndigheter vad gäller olycksrisk,

utan att det finns några uppenbara förklaringar till dessa skillnader

(Morén, 1984). Detta antyder att det finns utrymme för förbättringar, och

att olyckorna inom olika myndigheter inte bara är uttryck för en allmän

hög olycksrisk inom yrkesmässig trafik.

Rent allmänt kan man tänka sig att variationen mellan olika myndigheter

vad gäller olycksbilden kan ha att göra med flera olika typer av faktorer:
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exempelvis variationer i kunskaper och färdigheter och skillnader i

attityder hos de anställda. Jämförelser mellan olika åtgärder. har inte

gjorts tidigare. I stället har man i undersökningarna valt en faktor,

vanligen utbildning.

I följande avsnitt redovisas några bakgrundsfakta kring olika trafiksäker-

hetsåtgärder. Själva åtgärdernas utformning som de kom att bli i projek-

tet redovisas längre fram i avsnitt 3.

l .3 Körträning

Företag och myndigheter anställer naturligtvis inte bilförare som inte kan

köra bil. Körkort och allmän körerfarenhet garanterar emellertid inte att

man har de kunskaper och färdigheter som krävs för de speciella förhål-

landen som råder i en viss myndighet eller ett visst företag. Arbetsgivaren

brukar därför också ofta se till att de nyanställda får gå igenom någon

form av utbildning. Denna utbildning är kanske inte alltid tillräcklig. Det

kan finnas kvar viktiga brister i kunskaper och färdigheter också efter

utbildningen.

NTF har tagit fram ett utbildningspaket kallat "Trafikens finlirare" som

syftar till att avhjälpa sådana brister. Utbildningsprogrammet har en hög

grad av flexibilitet. Det består i princip av ett "smörgåsbord" av olika

träningsåtgärder, och från detta "smörgåsbord" väljs de träningsåtgärder

som krävs för ett visst företag eller myndighet. Man får på så sätt ett

skräddarsytt program för myndigheten eller företaget.

Det finns ännu inte några egentliga utvärderingar av "Trafikens finlirare".

Resultat från åtminstone ett företag (Pååls bagerier) som tillämpat

programmet under flera år, visar emellertid att det kan leda till bety-

dande förbättringar i olycksbilden, mätt i försäkringskostnaden Det är

emellertid inte klart visat att dessa förbättringar helt kan tillskrivas

utbildningspaketet.

Programmets styrka ligger främst i dess flexibilitet. Det är inte några

svårigheter att plocka samman just den form av utbildning som de
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speciella förhållandena i Televerket kräver. Utbildningspaketets exakta

utformning har gjorts på grundval av bl a olycksdata som ger en bild av

vilken typ av olyckor det är fråga om. NTFs utbildningspaket är den

åtgärd som använts för att påverka kunskaper och färdigheter i detta

projekt.

1 .4 Gruppsamtal

Erfarenheter visar att olycksbilden i ett företag kan ha att göra med helt

andra faktorer än brister i kunskaper och färdigheter. I flera undersök-

ningar har Misumi (se t ex 1981) visat att man kan få ner olyckorna i ett

företag till en bråkdel av vad de tidigare var genom olika former av

gruppinriktade metoder av den typ som ursprungligen föreslogs av Kurt

Lewin. Dessa metoder går ut på, att de anställda i grupper får diskutera

de olika problem som de möter på arbetsplatsen, varefter de får ta

ställning till vilka av dessa problem de själva kan göra något åt och vilka

företagsledningen måste kopplas in för att lösa. De får sedan fatta ett

personligt beslut gällande vad just de vill göra för att förbättra förhållan-

dena i arbetet.

Denna form av program har lett till dramatiska förbättringar i olycksbil-

den i olika japanska företag. Det finns emellertid inget i metoden som är

speciellt japanskt. Metoden grundar sig på forskning i USA och Tyskland.

Det finns skäl att tro att den skulle kunna ha sin tillämpning också på

svenska förhållanden. Denna metod har använts i projektet som ett medel

för att påverka beteenden och attityder.

l .5 Bonus

System för belöning av en ökad aktsamhet vid användning av exempelvis

ett företags fordon har prövats av flera företag, bl a inom Televerket. De

erfarenheter som nåtts anses positiva. Uppläggningen av dessa försök har

dock inte varit sådana att en strikt mätning av effekten kunnat ske.

Metoden att belöna grupper av förare när skador och kostnader minskar,
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bedöms dock så intressant att den valts att ingå bland de åtgärder som

prövas i detta projekt.

i 1.6 Kampanj

Uppfattningarna om effekten av trafiksäkerhetskampanjer är delade.

Trafikforskare är i stor utsträckning tveksamma till nyttan av kampanjer

riktade till samhället som helhet.

Situationen i detta projekt är emellertid i väsentliga avseenden en annan.

Exempelvis ger den mera slutna sociala strukturen inom Televerket,

jämfört med det öppna samhället, en god möjlighet att styra och

kontrollera den information som ges inom kampanjens ram. Man vet

således väl vilka enskilda förare och grupper av förare som får informa-

tionen. Effekterna av riktad information torde därför kunna mätas.

1.7 Andra former av åtgärder

De åtgärder som valts att ingå i försöket är naturligtvis inte de enda

tänkbara i detta sammanhang. Sålunda skulle man t ex kunna tänka sig

olika åtgärder av mer arbetsorganisatorisk karaktär eller särskilda åtgär-

der inriktade mot s k olycksfåglar. Åtgärder av de nämnda slagen har

emellertid inte bedömts vara praktiskt genomförbara och har därför inte

ingått i försöket. För många samtidiga insatser ökar dessutom omfatt-

ningen och gör försöket svårbemästrat.
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2 SYFTE

Syftet med försöket är främst att jämföra effekterna på olycksrisker av

de fyra olika åtgärdspaket som valts. Jämförelse mellan de olika typerna

av åtgärder gör det möjligt att få en uppskattning av den relativa

betydelsen av olika typer av insatser för olycksbilden. Detta är det

viktigaste vetenskapliga bidraget från projektet. Samtidigt ger jämförel-

sen också underlag för val mellan olika typer av åtgärder i trafiksäker-

hetsarbetet. Detta är det viktigaste praktiska bidraget från projektet.

Syftet är också att studera kostnadsbilden i termer av dels vilken effekt

de olika insatserna har på reparationskostnaderna, dels vad insatserna

faktiskt kostat att genomföra och därmed hur kostnadseffektiva de olika

insatserna är.

Målsättningen har också varit att ge studien en så stram och väldefinierad

uppläggning att insatserna kan användas av andra organisationer och

företag.
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3 BESKRIVNING AV DE OLIKA INSATSERNAS INNEHÅLL

3 . l Körträning

Fortbildningen i trafik bör innehålla en väl avvägd teoretisk och praktisk

sammansättning. Den teoretiska delen integreras med den praktiska

utbildningen som är det dominerande utbildningsinslaget.

Utbildningen har omfattat tre stycken utbildningsblock:

l. Körgårdskörning

2. Halkkörning

3. "Berättande körning"

Blocken 1 och 3 har genomförts med Televerkets egna bilar medan block 2

har genomförts med inhyrd Volvo 740 monterad på halksläde.

Utbildningen har omfattat 2% tim/utbildningsblock. Detta innebär totalt

7,5 tim/förare.

För att erhålla hög kvalitet har ett utbildningsteam skött merparten av

utbildningen. Utbildningsblocken "Berättande körning" och "Halkkörning"

kräver vana lärare med stor erfarenhet, varför externa lärare har hyrts in

för att genomföra denna utbildning.

För körgårdskörning har instruktörer från Televerket utbildats och lett

denna övning.

3.l.l Körgårdskörning

Syftet med övningen är att lära föraren behärska bilens vridningscentrum,

vilket är viktigt för att klara svåra passager både framåt och bakåt,

parkeringsövningar etc. Genom en väl anpassad körgård kan skador i låg

fart belysas och förebyggas. Körgårdar passande aktuella typer av fordon

har byggts upp.

VTI RAPPORT 348



3.1.2 Halkkörning

 

Det finns två mål med den körning som genomförts på halt underlag. Det

första är att genom olika övningar lära förarna sådan färdighet att de

klarar mindre komplicerade situationer.

Mål nummer två är att ge föraren respekt för halt väglag och därmed

bättre hastighetsanpassning. Föraren har här fått uppleva simulerade tra-

fiksituationer som han/hon inte klarar av. Simuleringen har genomförts på

skyddad övningsplats med halksimulator (Skid-Car).

I mål ett ingår följande övningar:

i. Rak bromsning (förarens ministoppsträcka i 50 och 90 km/h)

2. Bromsning med undanmanöver

3. Hävande av sladd

Mål två omfattar bl a:

Rak bromsning med mycket ojämn friktion

Rak bromsning med halka strax före övergångsställe

Halka i delar av kurva

. Halka i samband med andra sidokrafter

K
D
-
p
O
L
Q
N
H

Vattenplaning i samband med sidokrafter

3.1.3 Berättande körning

 

Målet med berättande körning är att förbättra förarens informationsin-

hämtning och urval (riskbedömning) vid körning under olika hastigheter,

väglag och siktförhållanden. Detta ska resultera i förbättrade åtgärder

inför olika situationer i trafiken såsom rätt hastighetsanpassning, ökade

säkerhetsmarginaler etc. Utbildningen i "berättande körning" är en upp-

takt till egenövning.

Under sina ordinarie körningar kommer föraren att påminnas om utbild-

ningsmålet. Förarens egna ministoppsträckor har registrerats på tjänste-

VTI RAPPORT 348



bilens vindruta som en påminnelse om de egna begränsningarna, när det

gäller att få stopp på fordonet.

Berättande körning har omfattat såväl stads-som landsvägskörning. Teori

och praktik har integrerats.

Övningsmoment:

- Stoppsträckor i 50 och 90 km/h med och utan bromsberedskap

- Informationsinhämtning (avsökning)

- Urval (riskbedömning)

- Beredskap/åtgärd

3.2 Gruppdiskussioner

Det är välkänt att det är svårt att ändra människors beteende. På 1940-

talet fann emellertid Lewin (se t ex Lewin, 1953), att det var möjligt att

åstadkomma dramatiska och bestående beteendeförändringar genom

gruppdiskussioner. Dessa resultat fick emellertid inte någon tillämpning

inom säkerhetsarbetet förrän på 1970-talet då Misumi genomförde en

serie undersökningar där han fann dramatiska och bestående nedgångar i

olyckstalen i olika japanska företag som ett resultat av gruppdiskussioner

med den metodik som Lewin utvecklat (se Misumi, 1980, för en översikt

av dessa studier). Misumi kunde visa likartade nedgångar i olyckstalen för

ett transportföretag, ett varv och för ett stuveriföretag.

Misumis metodik är en direkt tillämpning av Lewins tidigare resultat. Den

bygger på gruppdiskussioner som ett medel att identifiera problem i

arbetssituationen som de anställda själva kan göra något åt och för att få

fram ett personligt beslut från de anställda att faktiskt göra något åt

problemen.

Misumis försök genomfördes i sex faser.
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1. Information om vad som skulle göras i storgrupp med alla berörda.

2. Diskussion i smågrupper i syfte att kartlägga problemen i arbetssitua-

tionen.

3. Rapport från smågrupperna i storgruppen och sammanställning av

resultaten till en problemlista.

4. DiSkussion av problemlistan i smågrupperna i syfte att fastställa vilka

av problemen på listan som måste åtgärdas av företaget och vilka av

problemen som de anställda personligen skulle kunna göra något åt.

5. Redovisning av resultaten fråndenna andra omgång i storgruppen och

en sammanställning av vilka problem som måste åtgärdas av företa-

get och vilka som de anställda själva kan göra något åt.

6. Var och en av deltagarna uppmanas att bestämma sig för vilket av de

olika problem som de anställda kan göra något åt, som han eller hon

personligen vill göra något åt och vad han eller hon avser att göra. De

får sedan skriva ner sina beslut på ett papper. De behöver inte visa

detta papper för någon, men de uppmanas att behålla det för att

komma ihåg sitt beslut.

Det är uppenbart att gruppdiskussioner, även om de kan ses som en enkel

åtgärd, kan ha flera olika effekter och det är inte lätt att avgöra precis

varför de var så effektiva i Misumis försök.

Sålunda kan man tänka sig att diskussionerna bl a hade följande effekter.

i. De ledde till en inventering av olika kunskaper och erfarenheter och

till ett erfarenhets- och kunskapsutbyte som annars inte skedde i de

dagliga samtalen på arbetsplatsen.

2. De ledde till en förändring av "klimatet" på arbetsplatsen.

3. Det personliga beslutet ledde till engagemang och faktisk beteende-

förändring.
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I detta sammanhang synes det emellertid inte så viktigt att veta precis

varför gruppdiskussioner är effektiva som att veta att de är det.

3.2.1 Tillämpning i detta projekt

Misumis teknik är intressant därför att den är billig, lätt att genomföra

och därför att den inte kräver någon specialutbildad personal. Det är

således en åtgärd, som om den skulle visa sig effektiv också under svenska

förhållanden, skulle kunna användas rutinmässigt i olika företag och

myndigheter som ett led i olycksbekämpningen. Det enda som krävs är

någon utbildning av dem som ska leda diskussionerna, men denna utbild-

ning blir inte omfattande. Det rör sig här inte om några mer djupgående

psykologiska samtal. Tidsåtgången är också mycket måttlig. Varje grupp-

diskussion förutses inte vara mer än 45 minuter.

I försöket utsågs en person att leda diskussionerna vid varje försöksom-

råde.

Dessa personer samlades centralt, för introduktion och utbildning under en

dag. Utbildningen bestod, dels av en enklare föreläsning om vad det hela

går ut på, dels av praktiska övningar i att genomföra gruppdiskussionerna.

Själva gruppdiskussionerna genomfördes därefter så snart det var prak-

tiskt möjligt.

Samtliga Misumis sex faser genomfördes i den ordning de nämns på sidan

10 och 11.

3.3 Bonus

Konstruktionen av ett system för belöning när kostnaderna för skador

minskar, kan ske efter olika principer. Bla företagets struktur och

transporternas typ har därvid betydelse.
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Den konstruktion som *valts i detta projekt har diskuterats fram genom

samråd med de fackliga representanterna och de trafiksäkerhetsombud

som deltagit i projektarbetet.

De försöksgrupper som ingått i försöket har bestått av i genomsnitt ca

30 fordon (både något större och något mindre grupper har av organisato-

riska skäl förekommit).

Varje grupp har vid försökets början erhållit en pott motsvarande 200 kro-

nor per fordon (en normalgrupp på 30 fordon således 6 000 kronor).

Vid försökets början har fordonens status beträffande eventuella redan

befintliga skador noterats.

Uppföljning av skador på fordonen har därefter skett under 12 månader.

För varje inträffad skada har ett avdrag skett. Avdragets storlek har varit

100 kronor eller 200 kronor beroende på skadans reparationskostnad. Vid

reparationskostnad mindre än 5 000 kronor har det lägre beloppet

(100 kronor) fråndragits och vid kostnad över 5 000 kronor, det högre

beloppet.

Efter 12 månader har en summering av skadeutfallet skett och eventuellt

kvarvarande belopp i den ursprungliga potten har disponerats av gruppens

förare. Om skadeutfallet överstigit potten har dock inte förarna behövt

betala överskjutande belopp.

Avdrag för skada har skett endast då Televerkets förare ansetts vållande.

Försöket med bonus startades upp med en informationsträff där princi-

perna klargjordes och diskuterades.

Efter den inledande informationen har ingen ytterligare information getts

under försöksperioden.

VTI RAPPORT 348



13

3.4 Kampanj

Kampanjinsatsen innehöll riktad information som gavs vid fem olika

träffar under ca 1 år.

Den första träffens mål var att motivera deltagarna till ett "trafiksäkert

tänkande". Under denna första samling gavs information om hela projek-

tets mål och uppläggning. Televerkets video "3 år senare" visades (denna

video innehåller intervjuer med televerkspersonal som var inblandade i en

verklig olycka med personskador som följd). Vidare genomfördes en

kunskapstest med trafikfrågor (NTF-material) samt diskuterades trafik-

frågor som deltagarna själva tog upp.

Den andra träffen som kallades höstträff, innehöll frågor som ansågs

aktuella vid denna tidpunkt såsom mörkerkörning och bromssträckor vid

olika väglag (lövfällning, första frosthalkan etc).

Den tredje samlingen (vinterträff) tog upp specifika vinterproblem såsom

låg friktion och snömoddplaning etc. En video om halka visades.

Träff nummer fyra (vårträff) behandlade specifika televerksfrågor avse-

ende trafik men också "vårproblemen" med ökat antal cyklister etc.

Den femte och sista träffen var en sammanfattning och återblick över vad

som tidigare berörts samt en utvärdering av vad man subjektivt ansåg att

informationen gett.
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4 METOD

1+ . l Förutsättningar

Den väsentligaste förutsättningen för projektets utformning har varit att

den genomförts helt inom Televerkets existerande organisation. Detta

bestämmer såväl administration som urval och de sätt på vilka själva

insatserna genomförts.

4.2 Televerkets organisation

Televerket är en mycket stor organisation. Totalt arbetar ca 40 000

personer där, varav ca 10 000 är bilförare. Organisationen är tämligen

svåröverskådlig och består i huvudsak av 20 teleområden, sk TLO, som i

sin tur är uppdelade i resultatenheter kallade arbetsledarområden eller

chefsavsnitt s k CA. Antalet resultatenheter är cirka 600. Varje teleom-

råde avgör själva sin organisation och indelning, vilken ständigt står under

omprövning och utveckling.

Förutom dessa teleomrården finns också åtta områden under Televerket

Radio, vilka också är indelade i resultatenheter enligt olika princip i olika

radioområden. Gemensamt för hela Televerket är att det är uppbyggt av

ett större antal minsta enheter, resultatenheter. I dessa finns ett vari-

erande antal bilförare, från noll och upp till ca 250 förare vilka utgör

målgruppen för de här aktuella trafiksäkehetsförbättringarna.

Eftersom denna trafiksäkerhetssatsning sjävklart har en lägre prioritet än

de primära uppgifterna för Televerket, tex telefon och radio, så har

projektet fått acceptera den ständiga organisationsförändring som pågår.

Detta har i sin tur inneburit problem med en strikt vetenskaplig urvals-

dragning till själva försöken.

För att tolka resultaten behövs kunskap om de olika organisatoriska

förändringar som skett under åren 1983-1989, den tid för vilken olycks-

data samlats in. En komplett sådan överblick är inte möjlig att ta fram

eftersom mycket av förändringarna är små och sker helt lokalt i form av
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t ex överflyttningar av förare och fordon mellan resultatenheter, smärre

storleksförändringar etc. En så noggrann sådan uppföljning som varit

möjlig, bl a med uppgifter från varje TLO, har dock gjorts.
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4.3 Urval

Inledningsvis fördes en diskussion om vilken urvalsenhet som skulle väljas

för att ta ut de olika grupper av förare som skulle ingå. I princip finns tre

olika möjligheter, individuella förare, resultatenheter eller större distrikt

(TLO).

Att välja individuella förare har här den uppenbara nackdelen att själva

insatsen/åtgärden inte kan genomföras effektivt och rationellt. Åtgär-

derna är av den karaktären att de vänder sig till grupper av förare som

har möjlighet praktiskt att träffas och samarbete på olika sätt, i
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utbildning, diskussioner och deltagande i olika aktiviteter. Det har också

nackdelen, sett från effektuppföljningssynpunkt att existerande olycks-

registreringssystem inom Televerket inte är personrelaterad utan upplagd

lokalt inom respektive resultatenhet.

Den största enheten, TLO, har också den uppenbara nackdelar, främst

genom att de är få och stora. Konsekvensen av detta är att det är

omöjligt att finna olika grupper om fem TLO som är hyggligt jämförbara i

de parametrar som är nödvändigt. Exempel på sådana parametrar är

olyckor, antal körda mil, antal förare och tätortsgrad. Likhet i dessa är en

förutsättning för att en jämförelse mellan de olika åtgärderna och deras

effekter ska kunna göras och tolkas på vetenskaplig grund.

Kvar blir då de minsta s k resultatenheterna, vilka har fördelen att de är

många och därmed kan väljas så att de blir lika, samtidigt som de finns

identifierbara i olycksregistreringen. Nackdelen med denna urvalsenhet är

att de ofta blir föremål för organisatoriska förändringar. Det bedömdes

dock inledningsvis att det skulle vara möjligt att hålla dessa förändringar

under kontroll och att väga in detta i tolkningen av resultaten. Det har

senare visat sig att bl a dessa förändringar ställt till med vissa problem,

vilka tas upp närmare i resultat- och diskussionsavsnitten.

Urvalsstorleken har beräknats med en power på 80% sannolikhet att

upptäcka en olycksriskreduktion på 30%. Med utgångspunkt i retrospektiva

data om olycksrisker under åren 1983-1985 beräknades att varje åtgärds-

grupp måste bestå av 30 urvalsenheter.

En strikt slumpmässig dragning av arbetsledarområden var inte praktiskt

möjlig. Främsta orsaken till detta var att själva åtgärderna krävde viss

koncentration av enheter. I gruppsammansättningen eftersträvades därför

en viss grad av geografisk närhet. Därför drogs i stället urvalet genom

matchning efter variablerna olycksrisk (vållande-olyckor/lOOO mil) antal

förare och tätortsgrad. I de fall flera enheter motsvarade kriterierna

slumpades dessa genom lottning.

Varje resultatenhet har en nummerkod, unik inom varje TLO, men samma

nummer kan förekomma i olika TLO. I tabell 1 visas de områden som
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valdes att ingå i försökets fem grupper för bonus, körträning, kampanj,

gruppsamtal och kontroll. Siffrorna inom parentes anger antal förare i

respektive grupp.

Tabelll Gruppsammansättningar. Urval av försöksområden (antal fö-
rare inom parentes, övriga siffror anger organisationskoder för
urvalsenheter)

1. Bonussystem för olycksfri körning (= 900)

Kristianstad: 221, 222, 223, 321, 322, 325 (= 201)
Jönköping: 121, 124, 222, 322, 523 (= 144)
Norrköping: 4321, 4621, 521, 524, 792 (= 100)
Stockholm 5: 3041, 3073, 3313, 3319, 3321, 3519, 3921 (= 101)

Sundsvall: 123, 125,225, 322 (= 119)

Umeå: 123, 124,222, 321, 323 (= 139)

Östersund: 123, 125, 221, 223 (= 96)

Körträning (= 936)

Karlstad: 121, 124, 2211, 224 (= 117)
Luleå: 222, 223, 224, 321, 322 (= 162)

Radio Luleå: Hela (= 290)
Norrköping: 4223, 4422, 4521, 4523, 522 (= 126)

Stockholm I:

Stockholm TV:

2112, 2319, 2721, 2912, 415, 6740 (= 167)
Hela (= 74)

3. Attitydförändring genom gruppsamtal (= 917)

Göteborg: 507, 517, 535, 536, 563, 615 (= 180)
Jönköping: 122, 123, 793 (= 63)
Karlstad: 122, 223 (= 83) _

Malmö: 1122, 1123, 121, 123, 124, 4205 (= 166)
Stockholm 5: 3082, 3086, 3311, 3512, 3711, 3712 (= 117)

Uddevalla: 511, 512, 513, 514, 516 (= 198)

Radio Karlstad: 35, 36 (= 110)

4. Informationskampanjer (= 915)

Göteborg: 555, 557, 616 (2 80)

Helsingborg: 1211, 1221, 3211, 4421 (= 143)
Malmö: 1121, 1124, 5902 (= 70)
Stockholm I: 2321, 2519, 2911, 417, 7307 (= 169)

Sundsvall: 221, 321, 324 (= 101)
Uppsala: 122, 321, 322, 421 (: 116)

Västerås: 121, 124, 322, 324, 326, 793 (= 203)

Radio Sundsvall: 2, 8 (= 33)'

5. Kontrollomrâden

Göteborg: 504, 534, 303, 514, 566 (= 147)

Norrköping: 4425, 4524, 4322, 4423 (= 170)
Malmö: 5612, 792 (: 25)

Sundsvall: 121, 126, 323 (2 79)

Västerås: 125, 323, 792 (= 58)

Umeå: 121, 322 (= 62)

Uddevalla: 515 (= 52)
Helsingborg: 2231, 3241 (= 66)
Östersund: 802, 809, 992 (= 45)
Stockholm I:

Stockholm S:

Luleå:

Jönköping:
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Denna sammansättning har inte helt kunnat behållas genom projektet.

Dels har några områden inte velat delta fullt ut, dels har vi de omnämnda

organisationsförändringarna.

4.4 Effektmått

4.4.1 Olycksrisk

Ett huvudsyfte med undersökningen är att mäta förändringar i olycksrisk

som konsekvens av olika trafiksäkerhetsåtgärder. Till bas för detta

samlades uppgifter in dels om antalet inträffade olyckor och dels om

antalet körda mil inom respektive resultatenhet.

Effekter har sedan uttryckts dels i skillnad före - efter åtgärd och dels i

skillnad mellan varje enskild försöksgrupp och kontrollgruppen efter

insatsen.

Källa för uppgifterna är Televerkets egen registrering. Olycksregistre-

ringen sker lokalt och manuellt, vilket innebär att varje rapporterad

olycka lagras i en mapp, som för projektet har redovisats på en särskild

sammanställningsblankett (bilaga 2). På blanketten delas olyckorna in i

typ (singel eller kollision) samt vållande eller ej vållande.

Från andra källor, bla ett adb-register kallat TRP (Transportstatistik-

systemet), har därtill uppgifter hämtats om antal körda mil, antal förare,

antal fordon, olyckskostnader samt tätortsgrad. Redovisning till VTI har

skett helårsvis för perioden 1983-1985 och halvårsvis för perioden 1986-

1988.

I olyckorna inkluderas såväl personskador som fordons- och sakskador.

Ingen systematisk uppdelning av konsekvenser har gjorts, eftersom detta

inte med den omfattning studien har kan bidra till några slutsatser.

Antalet personskador i en grupp av den storlek som försöket omfattar blir

så ytterligt få att de inte räcker till för en statistisk analys. Detta visade

sig också vara fallet i Televerket efter att ha granskat statistiken över

arbetsskaderapporter som kan hänföras till trafik. Antalet rapporterade
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personskador i trafik i hela Televerket var 1985 14 st, 1986 7 st, 1987

15 st och 1988 11 st.

Personskador är som synes ett mycket svagt effektmått och bör därför

inte användas i detta eller likvärdiga sammanhang för tolkning av om

åtgärder haft någon effekt.

4.4.2 Olyckskostnader

 

Vad gäller variabeln olyckskostnader kunde inte uppgifterna i blanketten

användas då det visade sig att de ofta inte kunde hänföras till rätt

tidsperiod. I många fall uppstod tex inga kostnader under det halvår

olyckan inträffade utan först senare. Storleken på kostnaderna som

rapporterades var också osäkra då de i vissa fall också innehöll underhålls-

och reparationskostnader som inte var att hänföra till olyckor.

För att beräkna förändringar i olyckskostnader har i stället försäkrings-

bolaget Trygg Hansa lämnat uppgifter om kostnader för olyckor uppdelat

på varje enskilt fordon. Dessa har sedan samkörts med TRP, Televerkets

register över bl a trafikskadekostnader och fordonens fördelning på resul-

tatenheter så att olyckskostnader/resultatenhet har kunnat tas fram.

Uppgifterna från Trygg Hansa avser de kostnader bolaget haft för sådana

olyckor där Televerket varit .vållande och där ersättning utgått till

motpart avseende både sak- och personskador. I TRP-registret finns den

resterande delen av kostnaderna för olyckor med Televerkets vållande,

dvs kostnader Televerket haft för skador på egna fordon etc. I uppgifterna

finns således ingenting som gäller icke-vållande olyckor.

I TRP-registret finns en felkälla för vår beräkning. I deras post trafik-

skadekostnader har bärgningskostnader också inkluderats. Detta är inte

alltid en olycksrelaterad kostnad utan kan ibland avse bärgning av andra

skäl, t ex motorhaverier. Vår bedömning är dock den, att kostnaden dels

bör vara jämförelsevis liten och dels bör fördela sig relativt lika mellan

våra fem åtgärdsgrupper.
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Pga skillnader i perioder för kostnadsberäkningar har som föremätning

använts budgetåret 85/86 och som eftermätning använts kalenderåren

1987 och 1988.

4.4.3 Förares uppfattning om körstil, trafiksäkerhet m m

Som en ytterligare effektmätning har alla inblandade förare tillsänts en

enkät med frågor som mäter deras uppfattning om vilka färdigheter som

är viktiga när man kör bil, om deras egen körförmåga och körstil.

Dessutom innehåller enkäten frågor om den åtgärd de blivit utsatta för,

värdering av nytta, uppläggning osv. Enkäterna redovisas i bilaga 2.

Enkäten består av två delar, dels en som är gemensam och dels en som är

specifik för respektive åtgärd. Kontrollgruppen har bara fått den första

delen. Enkäten är en eftermätning där svaren i tillämpliga fall jämförs

med kontrollgruppen.

Körstil har mätts genom att man fått bedöma sig själv i jämförelse med

andra bilister vad avser dels körförmåga i en rad avseenden och dels

hastigheten.

Bedömningen av nödvändiga kunskaper är upplagd så att man fått ange hur

viktiga var och en av 16 olika färdigheter är som yrkesförare. Avsikten

med frågorna är att se om de olika insatserna påverkar bedömningen av

vad som är viktigt och i vilken utsträckning eventuella skillnader mellan

grupperna står i samklang med de olika insatsernas inriktning och målsätt-

ning.

Enkäterna skickades ut efter att åtgärderna var genomförda. Eftersom

ingen individuell registrering av deltagande förare gjorts, distribuerades

enkäterna genom kontaktpersonerna inom varje TLO. Detta har inneburit

att svarsfrekvensen för enkäterna inte blivit så hög som vi hoppats, utan

fördelar sig enligt tabell 2.
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Tabell 2 Svarsfrekvens för enkät till deltagande förare

   

Grupp Antal förare Antal förare Antal svar Svarsprocent
i urvalet som deltagit av urvalet

Bonus 900 850 583 > 65

Körträning 936 850 460 50

Gruppsamtal 917 850 486 53

Kampanj 915 650 576 63

Kontroll 943 943 662 70

      

De siffror som anges i kolumenn "Antal förare" är det antal förare som

finns i de olika åtgärdsgrupperna. Det finns dock ingen garanti för att alla

dessa förare deltagit, eller deltagit lika aktivt i de olika insatserna. Det

är tvärtom sannolikt att något antal förare av olika skäl, t ex arbetsbe-

lastning, missat att delta. En grov uppskattning avdet antal som faktiskt

deltagit ges också i tabellen. Konsekvensen av detta blir att svarsprocen-

ten blir något högre än den angivna om man ser till det antal som faktiskt

deltagit.

4.4.4 Statistisk analys

 

I beräkning av olycksrisk har använts antal olyckor/ 1000 mil totalt för

varje enskild resultatenhet. Dessa har jämförts före - efter och med

kontrollgruppen efter. För signifikansprövning har olycksriskkvotens 95%

konfidensintervall beräknats enligt bilaga 1.

För signifikansprövning av olyckskostnader har 95% konfidensintervall för

kostnadsreduktion/ 1000mil beräknats med samma grundmodell som för

olycksriskkvot (bilaga 1).

Enkätsvaren har signifikansprövats med hjälp av chiZ (t ex Siegel).
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5 RESULTAT

Resultatet redovisas i fem olika avsnitt. I det första ges en del bakgrunds-

data för urvalsenheterna såsom antal förare, körsträckor, fordon etc. I det

andra presenteras förändringar/skillnader i olycksrisk. I det tredje redovi-

sas effekter av åtgärderna på kostnader. I det fjärde avsnittet redovisas

enkätsvar rörande dels förarnas bakgrundsdata, t ex ålder och körerfaren-

het, dels körförmåga och körstil m m medan det femte avsnittet omfattar

deltagarnas bedömningar av åtgärder, dess uppläggning m m.

5 . l Bakgrundsdata

5.1.1 Bakgrundsdata ur statistikblanketter

Urvalet av enheter gjordes mot bakgrund av de förhållanden som rådde

1985. De kriterier som användes beksrivs ovan under rubriken "Urval".

Nedan följer en beskrivning av fördelningen av viktiga variabler i de

områden som ingår vad avser förare, fordon, körsträckor och olyckor.

Strävan har varit att dessa variabler ska vara så lika som möjligt i de

olika områden som ingår i varje åtgärdsgrupp, vilket också i stort har

uppnåtts.

I den första figuren (figur 4) visas antal förare som ingår i varje

åtgärdsgrupp. Den beskriver således de olika målgruppernas storlek.
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Den trafikmiljö i vilken körningarna görs varierar väsentligt med varia-

tioner från norrländsk glesbygd till tätorter i Stockholms city. För att

hålla detta under kontroll har strävan vid urvalet varit att fördelningen av

chefsavsnitt på olika slags trafikmiljö ska vara så lika som möjligt mellan

de fem åtgärdsgrupperna. Detta har inte helt kunnat uppfyllas (figur 8)

men skillnaderna torde inte i någon större grad påverka tolkningen av

resultaten. En fortsatt diskussion kring detta förs i diskussionsavsnittet.

Som urvalskriterium användes också fördelningen av vållandeolyckor. I

figurerna 9 och 10 visas dels absolutantalet vållandeolyckor och dels

vållandeolyckor /fordon.
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Figur 8 Fördelning på tätortsgrad i de olika åtgärdsgrupperna
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Båda dessa visar en tämligen lika nivå i grupperna. Vållandeolyckorna i

absoluta tal är något fler i bonus- och kontrollgrupperna, men detta

jämnas ut i relationen till antalet fordon;

I figur ll redovisas dessutom fördelningen av alla olyckor/fordon, dvs

även inklusive icke vållande.

Här är skillnaderna något större, men beror då på att icke vållandeolyckor

är flera i kampanj- och körträningsgrupperna. I försöket avsågs inte att
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Figur 11 Samtliga olyckor/fordon i de olika åtgärdsgrupperna 1985

5.1.2 Bakgrundsdata ur enkäter till förare

De ovan redovisade bakgrundsdata bygger på den statistikblankett som

fyllts i gemensamt för varje CA. Förutom detta har varje förare i enkät

besvarat vissa frågor av bakgrundskaraktär, vilka redovisas hår.

Förarnas ålder (figur 12) och deras tid på Televerket som förare (figur 13)
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Figur 15 Olycksrisk, vållandeolyckor/lOOO mil 1985-1988 i de olika
grupperna

Tabell 3 Konfidensintervall 95% mellan grupperna för olycksriskkvot,
vållandeolyckor andra halvåret 1988, enligt figur 15

Nedre gräns Riskkvot Övre gräns Sign

Kontroll/Gruppsamtal 1,39 2,21 5,36 p<0.05

Kontroll/Körträning 1,04 1,52 2,79 p<.05

Kontroll/Bonus 0,93 1,33 2,35 Ej sign

Kontroll/Kampanj 0,54 0,76 1,3 Ej sign

      

Figuren visar att grupperna ligger relativt lika runt en risk på 0,15

tillfällerdå urvalsdragningen gjordes, dvs 1985. Av skäl som tas upp

närmare i diskussionsavsnittet har vi en viss spridning av olycksrisken

under 1983 och 1984. Under perioden för insatsernas genomförande får vi

fram förändringar för flera av grupperna. De mest positiva effekterna,

dvs den största minskningen av olycksrisken uppstår i grupperna med

,körträning och med gruppsamtal. Här är skillnaden i olyeksrisk, om man'

jämför med kontrollgruppen, 34%respwektive 54%. För bonusgruppen ser vi

också en tendens till förbättring även om inte rakt igenom är
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signifikant. För kampanjgruppen kan ingen positiv effekt påvisas. Kurvan

visar en negativ tendens, men denna är inte signifikant.

Eftersom perioden före urvalstillfället också visar en spridning mellan

grupperna har en jämförelse inom grupperna gjorts från perioden före till

perioden efter. För att få fram ett mått på olycksrisk före och ett mått

efter, har olyckor och körsträckor för de olika mätperioderna slagits ihop

och ett sammanslaget olycksriskmått beräknats (figur 16). Detta har en

nackdel, att man raderar nyanserna i utvecklingen över tid, men det har

också en fördel, att man ökar styrkan i data och minskar sannolikheten för

att slumpen inverkar. Konkret får detta till följd att också bonusinsatsen

ger signifikant positiv effekt (tabell 4). I övrigt visar denna jämförelse

samma slags resultat som den ovan. Positiva effekter således för grupp-

samtal, körträning och bonus medan ingen effekt påvisas för kampanj-

insatsen.

Samma förhållande visas i tabell 5 över jämförelse mellan grupperna i de

sammanslagna olycksriskerna efter insatsen.

I figuren har också lagts in en referenslinje som visar utvecklingen av

olycksrisken i landet. Nivåerna kan här inte jämföras, utan bara utveck-

lingen över tid.
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Figur 16 Olycksrisk vållandeolyckor/ 1000 mil, sammanslaget föremått
respektive eftermått
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Tabell 4 Konfidensintervall 95% olycksriskkvot inom grupperna mellan
utfallet före åtgärd och utfallet efter, sammanslagna mått
enligt figur 16

 

Nedre gräns Riskkvot Övre gräns Sign

 

Gruppsamtal 1,77 2,26 3.1 p<0.05

Körträning 1,35 1,67 2,17 p<0.05

Bonus 1,1 1,31 1,64L p<0.05

Kampanj 0,68 0,82 1,02 Ej sign

       

Tabell 5 Konfidensintervall 95% mellan grupperna f'o'r olycksriskkvot,
vållandeolyckor, utfall efter åtgärd, sammanslagna mått enligt

  

figur 16

Nedre gräns Riskkvot Övre gräns Sign

Kontroll/Gruppsamtal 1,37 1,79 2,59 p<0.05

Kontroll/Körträning 1,25 1,59 2,18 p<0.05

Kontroll/Bonus 1,08 1,35 1,79 p<0.05

Kontroll/Kampanj 0,60 0,75 1,04 Ej sign

      

I figur 17 visas motsvarande figur för samtliga olyckor. Eftersom urvalet

inte gjorts med hänsyn till detta mått, får vi här en större spridning

mellan grupperna innan insatserna genomförs. Generellt är dock mönstret

efter insatserna ungefär detsamma som för vållandeolyckor ovan.
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Figur 17 Olycksrisk, alla olyckor/1000 mil 1985-1988 i de Olika grup-
perna

Av figurerna 16 och 17 kan man också se att andelen vållandeolyckor är

ca 75% av totala antalet olyckor. Mer exakt framgår denna fördelning i

figur 18. Bland vållandeolyckor inkluderas här också singelolyckor. Resul-

taten visar att andelen vållandeolyckor tenderar att minska i några av

försöksgrupperna. Dessa minskningar är dock inte signifikanta.

VÅLLANDE-% 85

 

E1 VÅLLANDE-% 88

 

      

 

Figur 18 Fördelning mellan vållande- och icke vållandeolyckor i de olika

grupperna andra halvåret 1988

Delar vi sedan in olyckorna i singel- och kollisionsolyckor får vi inte fram

något entydigt förhållande dem emellan. I några grupper tycks kollisions-

olyckor vara vanligare 1985 medan motsatt gäller 1988 (figur 19).
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I stora drag stämmer dessa uppdelade resultat med de ovan presenterade,

sammanslagna. För singelolyckor har risken minskat i grupperna bonus,

körträning och gruppsamtal, medan den ökat i kampanjgruppen. Kontroll-

gruppen ligger kontant. För kollisionsolyckor har risken minskat i alla

grupper, mest för gruppsamtal och minst i kontrollgruppen.

Man kan ur figur 18 och figur 19 också se att om man drar bort

singelolyckorna från andelen vållandeolyckor, så blir andelen vållande i

kollisionsolyckor i alla grupper klart under 50%. Någon analys av åtgär-

dernas effekter efter olika tätortsgrad har inte gjorts. Försökets storlek

innebär att en uppdelning i så många undergrupper som då skulle behövas,

inte skulle ge den power som behövs.
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Figur 19 Olycksrisken, vållandeolyckor/lOO mil uppdelad på singel-
respektive kollisionsolycksrisk 1985 och andra halvåret 1988

5.3 Olyckskostnader

Det mått som använts för olyckornas allvarlighetsgrad är kostnader.

Uppgifterna är hämtade från Trygg Hansa och Televerket och avser

vållandeolyckor.
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Figur 20 visar olyckskostnaderna beräknade per 1000 körda mil och ligger

i runda tal kring 900 kronor, dvs en knapp krona/mil.

Kostnadsfördelningen visar en något annan bild än olycksrisken. Här har

alla åtgärdsgrupper en sänkning som inte kontrollgruppen har. Kontroll-

gruppen ligger tämligen konstant över åren.

Tydligast är sänkningen bland dem som haft gruppsamtal. De övriga tre

åtgärderna har en sinsemellan likvärdig kostnadsminskning.
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800 _ . .8 _M_ ,
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200 '
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GRPSAMTAL KAMPANJ

Figur 20 Förändringar i olyckskostnader, kronor/1000 mil i de olika
grupperna 1985-1988 (samtliga skillnader 85-88 utom i kon-
trollgruppen är sign. p<0.05)

5.4 Körstil m fl resultat från enkätundersökningens gemensamma

del

Körstil och körförmåga har mätts genom att förarna jämfört sig med

andra bilister. På den fråga som avser jämförelsen av den egna hastighe-

ten med andras, finner vi att mönstret är mycket lika mellan de fem

grupperna. Ingen av grupperna skiljer sig signifikant från kontrollgruppen.
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Genomgående i grupperna är det dock fler förare som bedömer sig köra

saktare än genomsnittet än förare som bedömer sig köra fortare (fi-
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gur 21).
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Figur 21

Som mått på skillnader i bedömd körförmåga har man fått jämföra sig

med andra i ett antal körbeteenden. Några av dessa är intressanta var och

en för sig medan andra kan delas in i beteenden som visar defensiv

förmåga och andra som visar offensiv förmåga. Med defensiv avses här

sådana aspekter som förutseende, hänsyn, riskmedvetenhet medan offen-

siv avser snabbhet, körteknik m m. Dessa ställningstaganden kan också

anses spegla förändringar i körstil.

I figurerna 22-25 visas resultatet på några exempel av de olika delfrågor

som man fått ta ställning till för var och en av de fem grupperna. Figur 26

visar dessutom en sammanslagning av de tre beteenden som klassas som

mest defensiva mot de tre som klassas som mest offensiva.
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skillnader mellan grupperna.
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Slår man samman de tre mest defensiva respektive de tre mest körtek-

niskt orienterade förmågorna är körträningsgruppen den som bedömer sig

bäst i båda fallen. I Övrigt är grupperna relativt lika (figur 26).

    

SÅM RE

Figur 26 Genomsnittsvärden, 5-gradig skala, bedömd defensiv respek-
tive offensiv körförmåga jämfört med andra

Med motsvarande indelningsprincip i defensiv och offensiv körstil, har de

inblandade förarna också fått värdera vilka färdigheter en yrkesförare bör

behärska. Man har fått sig förelagt 16 olika typer av färdigheter som man

fått värdera på en 5-gradig skala från "mycket viktigt" till "inte alls

viktigt".

Efter sammanslagning av de tre mest defensiva respektive de tre mest

offensiva färdigheterna blir svarsfördelningen mycket tydlig. Man bedö-

mer defensiva färdigheter betydligt viktigare än offensiva (figur 27 och

28).

Mellan grupperna är det dock inga som helst tydliga skillnader.
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I Mycketviktigt I - [HH] - å Inte alls viktigt

Figur 27 Vad man anser viktigt att kunna - defensiv körstii
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Figur 28 Vad man anser viktigt att kunna - offensiv körstil
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5.5 Allmän åtgärdsvärdering

Två frågor i enkäten har haft till syfte att mäta de inblandades allmänna

bedömning av de insatser de utsatts för. Dela har de fått bedöma

trafiksäkerhetsnyttan och dels har de fått värdera hur insatsen inneburit

att de förändrat sitt eget körsätt.

Vad gäller den bedömda nyttan (figur 29) är det så att körträning värderas

tydligt bäst. På andra placering hamnar kampanjinsatsen, varefter följer

bonus och gruppsamtal.

Mönstret blir något annorlunda där man anger förändrat körsätt (figur 30).

Fortfarande är det körträning som haft störst inverkan och kampanjen

som haft näst störst. Här är det däremot bonus som ger minst effekt efter

gruppsamtal.
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GRPSAMTAL KAMPANJ KÖRTRÄNING

Figur 29 Bedömd trafiksäkerhetsnytta för den insats man själv deltagit
i (p<0.000l)
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  GRPSAMTAL KAMPANJ

Bedömning av hur den egna insatsen påverkat körsättet
(p<0.000l)

Utan att direkt knyta an till den egna insatsen har man också fått värdera

och rangordna olika slags trafiksäkerhetsåtgärder. Här har alla förare fått

samordna alla slags insatser.

Resultatet av denna rangordning (figur 31) visar en slående likhet mellan

de olika försöksgrupperna. I alla grupper bedöms körträning som effekti-

vast medan lagändringar bedöms som mest verkningslöst.

Mönstret är alltså genomgående detsamma oberoende av vilken insatstyp

man själv provat på.
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SAMST GRPSAMTAL KAMPANJ BONUS KÖRTRÄNING KONTROLL

Figur 31 Rangordning av olika slags trafiksäkerhetsåtgärder oberoende
av vilken åtgärd man själv deltagit i

5.6 Värderingar av och synpunkter på de egna insatserna

I enkäten ingår en del 2, där varoch en fått lämna synpunkter på just den

insats man själv deltagit i. Några av dessa frågor har redovisats i förra

avsnitet, då dessa kunnat slås samman och jämföras, t ex bedömd nytta.

En rad frågor är dock speciellt inriktade på åtgärdernas delmoment och

deras utformning eller konsekvenser. Dessa frågor redovisas här.

5.6.1 Gruppsamtal

 

Gruppsamtalen var upplagda så att samtalsledare rekryterats internt och

utbildats för denna roll. För att spegla deltagarnas uppfattning om detta

sätt har de fått ange vilken typ av ledare de tror är bäst.

I figur 32 framgår att detta inte värderas som den bästa modellen.

Flertalet tror att jobbet blir bäst utfört med utomstående experter.
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l

Egen grupp Intern expert Utomst expert

Figur 32 Gruppsamtal - Preferenser vad avser lämpliga diskussionsle-
dare

Avsikten med samtalen var att de skulle leda fram till åtgärdsförslag,

bådeför sig själv och för företaget. I vilken grad så blev fallet framgår av

figur 33 där man redovisat att flera varit med att formulera förslag till

företaget än till sig själv.

Av de som deltagit har ca 1/4 satt upp någon målsättning för sitt eget

handlande.

I enkäten frågas också om i vilken grad man åtgärdat dessa förslag. Nu är

tidsperioden mellan försöket och enkäten relativt kort, så dessa uppgifter

får ses som mycket osäkra (figur 34).

De visar dock att de egna målen uppfyllts i högre grad än förslagen till

företaget.
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visar att huvuddelen avde som alls deltagit, ca 60%, varit med på två

eller tre träffar.

Enligt uppläggningen skulle alla delta i fem träffar, vilket alltså inte

uppfyllts. Endast 3% av de som alls deltagit har uppgett att de deltagit i

fem träffar.

  

Figur 36 Deltagande, kampanjgruppen, fördelning på antal träffar man
deltagit i

Vad sedan gäller vilka fem man deltagit i (figur 37) känner de flesta igen

"hastighet" och "Televerket i trafiken". Något färre har deltagit i "vinter-

körning" och "modd- och vattenplaning".
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Nästa steg är att värdera nyttan av kampanjträffarna. Tidigare har

bedömningen av den allmänna nyttan redovisats, där kampanjinsatsen fick

en hög värdering. Delar man upp insatsen i de olika träffar man haft med i

programmet, så skiljer sig inte bedömningen speciellt mycket. Figuren 38

visar en viss högre nyttovärdering för de inledande träffarna.

 

 

  

AVSLUTNINGINLEDNlNG

Kampanjgruppen, värdering av trafiksäkerhetsnyttan för de
olika tematräffarna

Figur 38

Man har också fått ge synpunkter på hur ofta sådana här träffar bör ges.

Här skiljer sig uppfattningarna en del, men man tycks vara mera inne på

en modell med återkommande träffar säsongsvis, halvårsvis eller årsvis

(figur 39).

VTI RAPPORT 348



35 T

30

25'

20

50

°/o

//44 /,7/f/ '

//

   

   
   

  

 

EN GÅNG VARJE MÅNAD VARJE HALVÅR SÄSONGSANP VARJE An VET INTE

Figur 39 Kampanjgruppen, bedömning av hur ofta dessa träffar behöver

hållas

I den uppläggning som använts har informatörer rekryterats och utbildats

internt i Televerket. För denna utbildning har NTF svarat. Alternativet

till detta hade varit att utomstående experter, från t ex NTF, själva hade

genomfört information och ledning av kampanjträffar. För att mäta

deltagarnas uppfattning i denna fråga har de fått säga vad slags instruktö-

rer de föredrar.

Resultaten visar att deltagarna fördelar sig lika på att föredra intern eller

extern information (Tabell 6). Detta bör tolkas positivt för den provade

modellen eftersom en övervikt av röster på utomstående expert normalt

vore att vänta.

Tabell 6 Kampanjgruppen, preferenser vad avser lämpliga kampanjle-
dare

 

L

Trafiksäkerhetskunnig person från Televerket 46,9%

Trafiksäkerhetskunnig person utifrån 51,1%

Andra specifika förslag 2,0%
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5.6.3 Bonus

För att ett bonussystem ska kunna vara verkningsfullt, bör bilförarna i

någon grad under sitt jobb ha det i tankarna. Graden av intresse för

åtgärden kan också mätas genom hur ofta den tas upp till diskussion eller

hur ofta man tänker på den i jobbet.

I enkäten har därför frågorställts om detta och figur #0 visar ett mycket

lågt engagemang både vad avser egna tankar och gemensamma diskussio-

ner. Runt 1/3 har aldrig diskuterat bonussystemet med sina arbetskamra-

ter. Något fler, 40%, har aldrig funderat på det själva, medan nästan alla

återstående bara funderat eller diskuterat någon enstaka gång.

\\
\\

4

[7 l TÄNKER\\
\\

\\
\\

  

% DISKUTERAR

\\\
\\\

\\

    

Flera ggr/månad

i l

2 m» (
0 0 a m 2 m I-
O

to m
e 3 (D AldrigNästan varje dag

Bonusgruppen, förekomst av diskussion och egna tankar kring
systemet

Figur 40

En ofta framförd tveksamhet inför bonussystem är att det kan skapa

negativa sociala effekter. Det finns en oro för att man kan bli mobbad

eller trakasserad om man förstör gruppens bonus. För att ta reda på om

detta varit fallet i Televerket innehöll enkäten några frågor om dels egna

och dels andras upplevelser härvidlag.
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Resultaten visar att problemet finns. Tabell 7 visar att andelen som själv

känt sig trakasserade är drygt 2% medan nästan 10% sett att andra blivit

trakasserade.

Detta är i sig relativt små siffror, men de ska sättas i relation till

olyckornas antal. Om totalt ca 25% av förarna varit inblandade i olyckor

under perioden, innebär det att nästan 10% av dessa känner sig själva

trakasserade.

En reservation är att resultaten inte jämförts med t ex kontrollgruppen

och hur många som "normalt" känner sig trakasserade om de råkar in i en

olycka.

Tabell 7 Andel bilförare som uppges ha trakasserats pga olycksinbland-

 

ning

Själv blivit trakasserad 2,4%

Andra blivit trakasserade 8,8%

  

Stor betydelse har sannolikt också storleken på de belopp som bonusprinci-

pen gäller. Här har varje fordon haft en utgångssumma som sedan

reducerats i olika grad efter olyckor, beroende på hur allvarliga de varit.

Om de inblandade förarna är missnöjda med denna uppläggning, försämras

förutsättningarna betydligt för trafiksäkerhetsvinster.

Nu vet vi att bonussystemet gav ett relativt gott resultat på trafiksäker-

heten, även om det inte var bäst. Detta i sig talar för att uppläggningen

var bra. Ser man till resultatet på de enkätfrågor som tar upp beloppsstor-

lek, är det dock en majoritet som anser att utgångsbeloppet 200:-/fordon,

var för lågt. Avdragets storlek vid olycka var de flesta nöjda med (figur

41).
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Bonusgruppen, bedömning av beloppsstorlek för begynnelse-
summa och avdrag vid olycksinblandning

Figur 41

Att systemet trots detta varit populärt understryks avslutningsvis av att i

stort sett alla inblandade vill behålla det även i fortsättningen (tabell 8).

Tabell 8 Uppfattning om en permanentning av bonussystemet

  

' 96,6%

3,4%

Vill fortsätta

Vill inte forsätta

   

5.6.4 Körträning

Den sista av de provade åtgärderna är körträning, som i olycksriskresultat

och i de jämförande bedömningarna ligger bra till.

Träningen har omfattat olika moment av såväl teori som praktik. Dessa

inslag har värderats med avseende på dels nytta för trafiksäkerhet och

dels fördelningen i tid mellan momenten.
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I nyttovärderingen (figur #2) ger de praktiska övningarna betydligt högre

bedömning än teoriavsnittet. Av de praktiska momenten anses halkövning-

arna på skid-car och övningar med stoppsträckor som de nyttigaste.

I Mycket stor

I _

% -

[lill] -

  

 

l:) Ingen nytta

  

INLEDN TEORI MANÖVER HASTIGH/STOPP HALKA

Figur 42 Körträningsgruppen, värdering av trafiksäkerhetsnyttan för de
olika kursmomenten

Den positiva värderingen av halkkörningen återkommer också i hur tiden

ska fördelas (figur #3). Här anger ca 2/3 att mer tid bör anslås. Teoritiden

anser nästan alla vara lagom medan mer tid också bör anslås till de andra

praktiska momenten.
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MANÖVER HASTIGHET HALKKÖRN

Körträningsgruppen, bedömning av tidsfördelningen mellan de
olika kursmomenten

Figur 43

Vad sedan gäller regelbundenhet och hur ofta kursen bör hållas är man

mycket överens om att en gång/år är lagom (figur #4).

  

En gång Flera/år

Figur 44 Körträningsgruppen, bedömning av hur ofta kursen behöver
hållas
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5.7 Kostnad/nytta för de olika insatserna

Vi har - trots klara brister i underlaget - bedömt det intressant att

analysera relationen mellan den gjorda insatsen i kronor och skadeföränd-

ringen i kronor.

Vi har då först beräknat den totala kostnaden för varje insats (tabell 9).

Den totala kostnaden består av l)antalet deltagare x antalet kurstim-

mar x 125 (schablon), 2) antalet instruktörer x antal dagar x 2000 (schab-

lon) och/eller fakturerad kostnad, 3) kostnad för material (produktion av

videofilm, kampanjmaterial etc (skattat).

Insatskostnaden har dividerats med körsträcka för att få kronor/1000 mil.

Insatskostnaden/ 1000 mil har därefter ställts i relation till skademinsk-

ningen/1000 mil (tabell 9).

Tabell 9 Insatsen i relation till skademinskningen uttryckt i kronor/1000
mil (Referens 85/86)

  

Insats Förändring skadekostnad

kr/lOOO mil kronor/1000 mil

1987 1988

Bonus 454 -102 -279

Körträning 2 575 -160 -368

Gruppsamtal 649 -90 -555

Kampanj 938 -26 -342

Kontroll O -117 -103

    

Som framgår av tabell 9 har inte någon av de gjorda insatserna resulterat

i en "vinst" under den period som följer omedelbart efter insatsåret.

För att få en uppfattning om relationen insats/"vinst" sett över tid har

tabell 10 tagits fram.
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Tabell 10 Hur lång tid tar det att tjäna in insatsen om minskningen av
olyckskostnaden kvarstår på samma nivå som 1988? Referens

  

1985/86.

Bonus 1,6 år

Körträning 7 år

Gruppsamtal 1,2 år

Kampanj 2,7 år

   

Svagheterna i analysen är främst följande:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

De verkliga kostnaderna är inte möjliga att få fram med önskvärd
precision. För jämförelse mellan grupperna är schablonskattning
acceptabelt. Vid beräkning av absolutnivån hos relationen insats/nyt-
ta påverkas dock resultatet om skattningarna är fel.

Analysen tar inte hänsyn till den vinst som görs när färre fordon står
för reparation (mindre produktionsbortfall pga färre och/eller mindre
allvarliga skador).

Vidare tas inte hänsyn till den vinst som görs genom färre personska-
dor (produktionsbortfall). Som tidigare påpekats är personskadorna få
och tillåter inte en god statistisk bearbetning, men all forskning inom
området tyder på att det finns ett samband mellan totala antalet
olyckor och skador på person. Sett över tid finns således en sådan
vinst att göra när antalet olyckor går ned.

Antalet dödsfall i trafiken inom Televerket är glädjande få, liksom
antalet mycket allvarliga personskador. Sådana olyckor inträffar dock
då och då. Om dessa olyckor minskar över tid görs mycket kraftiga
vinster om Vägverkets humanvärdesmodell används. I vilken utsträck-
ning dessa vinster ska påföras samhället respektive Televerket kan
diskuteras.

Kostnaderna för reparation av fordon stiger för varje år. Hänsyn till
detta har inte tagits vid beräkningarna, utan nivån 1985/86 har
använts.

Ingen hänsyn har tagits till de mera svårgripbara personalpolitiska
vinster som ligger i att Televerket visar omsorg om sina medarbetare
genom aktioner och engagemang av nugenomfört slag.

Vid minskade skadekostnader bör rimligen premien för Televerkets
försäkringar minska. Hänsyn till detta har inte tagits.
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7) Ett varsammare körsätt innebär minskad bränsleförbrukning och
därmed även vissa miljövinster. Ingen hänsyn har tagits till detta.

Sammantaget tyder ovanstående resonemang på att resultatet som visas i

tabell 10 är en underskattning av "vinsterna". Den tidsperiod som behövs

för att betala insatserna är således kortare.

För fullständighetens skull har kostnaden per deltagare (som faktiskt

deltagit) för de olika insatsområdena beräknats (tabell 11).

Tabell ll Televerkets kostnad per deltagare för de olika insatserna

  

Bonus 294 kronor

Körträning 1964 kronor

Gruppsamtal 453 kronor

Kampanj 1076 kronor
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6 DISKUSSION

6.1 Inledning

Resultaten av undersökningen visar att vi fått fram tydliga förändringar i

några av de grupper som ingått. Att få fram förändringar innebär inte

självklart att det handlar om effekter av åtgärderna. En viktig del av

resultatvärderingen är därför att analysera förutsättningarna för att dra

slutsatser om att det gäller effekter och inte förändringar som är

artifakter, beror på slumpen eller beror på fel i metoder, källmaterial

eller tolkningar.

Diskussionen kommer därför att omfatta sex avsnitt. I de tre första

behandlas urval, metoder och källmaterial där tyngdpunkten ligger på

redovisning och värdering av felkällor och problem. Som fjärde och femte

del tas de olika resultatdelarna upp, där framför allt detaljerade tolk-

ningar görs. Den sjätte delen diskuterar speciellt de resultatdelar som

berör kostnad - nytta, där underlaget läggs för rapportens avslutande

kapitel 7 "Slutsatser". I kapitel 7 ges synpunkter och slutsatser som ska

ligga till grund för Televerket i ett beslut om att införa någon av de

provade åtgärderna generellt för alla fordonsförare.

6.2 Urvalsdiskussion

Avgörande för utfallet av försöket är hur urvalet har gjorts. Här är t ex

valet av urvalsenhet av största betydelse. En diskussion kring detta har

redovisats ovan i kapitel 4.3 "Urval". Vad som bör nämnas ytterligare om

detta är att Televerkets rutiner för organisation och organisationsföränd-

ringar faktiskt varit ett problem. Beslut om organisationsförändringar

ligger till stor del decentraliserat till teleområden eller liknande och kan

vara av mycket varierande omfattning. De görs kontinuerligt efter

förändrade marknadsförutsättningar och det har visat sig svårt att helt få

grepp om vad som faktiskt sker i detta avseende.

Vad som främst berört projektetär tre typer av förändringar:
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- Ändringar av benämning på resultatenheten utan att någon annan
ändring genomförts.

- Ändring av resultatenheters arbetsområde geografiskt, dvs föränd-
ringar där resultatenheter delas eller slås ihop.

- Ändringar som innebär att ett mindre antal fordon eller förare flyttas
från en resultatenhet till en annan.

Den första av dessa, ändrad beteckning, har arbetsmässigt inneburit

krångel och problem så tillvida att enheter förts till fel åtgärdsgrupp eller

försvunnit, men med visst detektivarbete har de här förändringarna

spårats och effekterna av dem kunnat rättas till.

I de fall enheterna delats eller slagits ihop, har detta i den mån det varit

möjligt, kunnat tas omhand genom förändringar i datainsamlingsrutiner. I

vissa fall har dock omorganisationer varit så stora att några resultatenhe-

ter måst utgå. I några fall skedde detta redan innan åtgärderna infördes,

varför de kunde ersättas med andra liknande enheter, men i andra fall har

det inneburit att enheter måste utgå helt.

Som konsekvens avadetta har en viss snedhet uppkommit i jämförbarhet

vad avser de kriterievariabler som användes vid urvalsdragningen. Hur

dessa snedheter fördelar sig framgår i kapitel 5.1 "Bakgrundsdata". Dessa

resultat diskuteras närmare nedan, men man kan konstatera att de är så

små att de sannolikt inte äventyrar tolkningen av resultaten.

Sådana mindre organisationsförändringar som inneburit att vissa förare

flyttat från ett område till ett annat har lämnats utan åtgärd. Här har en

bedömning gjorts att detta är likvärdigt med effekter av att folk börjar

och slutar under projektets gång och att fullständig kontroll över detta

går utöver den precision som är nödvändig för projektet. Därtill kommer

att urvalsprincipen innebär att sådana förändringar bör slå likvärdigt i alla

åtgärdsgrupper inklusive kontrollgruppen.

Sammantaget för urval och för organisationsförändringar görs den bedöm-

ningen att de inte i någon högre grad äventyrar tolkningen av resultaten.
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6.3 Diskussion kring åtgärdernas genomförande

I Stora drag har åtgärderna kunnat genomföras som planerat. Det har dock

inte varit något "raka spåret"-förlopp hela tiden. Många problem har

uppstått under resans gång, vilket helt klart kan ha påverkat utfallet.

Ett exempel på sådana problem är att ambitionsnivån varierat både

mellan och inom insatserna. Exempel på sådana skillnader och andra slags

problem ska kort omnämnas här.

6.3.1 Bonussystemet

 

Här har inte problemen varit så stora. Systemet som sådant är ganska lätt

att lära ut och förstå. Den aspekt som självfallet kan ha påverkat utfallet

här är på vilken nivå man lagt belöning och avdrag. Ett litet bonusbelopp

gör att man snart tappar intresset, medan ett högt belopp kan bli

ekonomiskt oförsvarbart.

Resultaten pekarpå att belöningsnivån kan ha legat något för lågt för att

den ska kännas meningsfull. Dels tycker man, i och för sig helt väntat, att

man vill ha högre belopp, men dels visar också resultaten att man inte

tänker på bonus eller diskuterar detta med sina arbetskamrater. Ett

attraktivt system gör också att man mer medvetet försöker dra nytta av

det.

6.3.2 Körträningen

 

Körträningen har i stora drag kunnat genomföras efter planerna. Upplägg-

ningen i projektet har varit sådan att det varit mycket få instruktörer.

Detta har fördelen att kurserna kunnat läggas upp lika runt om i landet.

Nackdelen har varit att schemaläggningen av kurserna blivit komplicerad.

Dels måste tillfället passas in i ett rikstäckande program och dels måste

man ha möjlighet ute i distrikten att avsätta hela dagar för många förare

samtidigt.
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På de flesta håll har detta fungerat helt utan problem, men i vissa

teleområden har man haft problem. Kursen har fått komma tillbaka

senare eller hållas under helger.

Att åtgärden kräver samtidig närvaro av alla förare, har också gjort att

några förare, t ex på grund av att man måste prioritera andra arbetsupp-

gifter, inte kunnat delta alls. Omfattningen av denna slags bortfall är

okänd men torde ligga runt 10%.

Själva uppläggningen av kursen har inte inneburit några problem, då stora

delar av den redan använts i andra sammanhang och kunnat flyttas över

direkt.

I en fortsatt användning av denna metod kan utformningen troligen

kopieras direkt, medan de administrativa rutinerna för genomförandet kan

förbättras.

6.3.3 Gruppsamtal

 

Här har vi använt en metod som i stora stycken varit främmande för de

flesta inblandade. Dels är metoden som sådan i sin strikta utformning inte

vanlig ens internationellt och dels är de inblandade förarna oftast ovana

att föra den här typen av gruppsamtal. Detta har medfört några olika

slags problem i själva genomförandet.

Ett sådant var att finna lämpliga samtalsledare. De som valdes ut,

rekryterades internt med hjälp av folk inom Televerket och utbildades för

sin kommande roll. I detta skede visade sig några vara olämpliga på grund

av bristande engagemang i trafiksäkerhetsfrågan som sådan eller på grund

av osäkerhet i rollen som samtalsledare. Nya fick därför tas ut och

utbildas.

I uppföljningen av hur man genomfört samtalen visar sedan resultaten att

stora skillnader uppstod. Dels fanns skillnader i hur många samtalsträffar

man faktiskt haft i olika grupper och dels fanns skillnader i hur många

träffar enskilda förare deltagit i. En striktare styrning av utformning och
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deltagande kan därför underlätta och bör därför vara en strävan i ett

fortsatt utnyttjande av metoden.

6.3.4L Kampanjinsatsen

 

Kampanjinsatsen är den insats som inneburit flest administrativa problem.

I ett inledningsskede av planeringsarbetet var avsikten att Televerkets

informationsavdelning skulle svara för utformning av kampanjerna och de

material som skulle komma att behövas. Det visade sig dock så små-

ningom att man behövde andra resurser för att insatsen skulle bli

meningsfull. Därför engagerades NTF i ett relativt sent skede att styra

upp strukturen och att ta fram underlagsmaterial. Inom NTF fanns mycket

material som kunde användas, medan vissa delar måste nyproduceras,

vilket innebar att planeringen tog längre tid än från början var avsett.

Förmedlingen av kampanjerna ute i Televerket skulle sedan göras av vissa,

speciellt utvalda informatörer rekryterade internt. Dessa instruktörer fick

utbildning och material av NTF, material som skulle spridas efter vissa

strikt upplagda principer, bl a vad avser säsongsanpassning.

Även här visade sig modellen med intern rekrytering innebära skillnader i

engagemang. Detta har inneburit att vissa områden fått bättre och

riktigare utformad information, medan andra inte fått alla delar av den

eller med lika god pedagogisk uppläggning.

För informationskampanjerna har detta totalt sett inneburit att budskapen

inte alltid nått ut i den omfattning som avsågs.

För en fortsatt inriktning mot denna metod krävs därför en tidig och

noggrant genomförd planering av uppläggning och produktion av material,

liksom en högre ambitionsnivå när det gäller urval av informatörer.
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6.3.5 Sammantaget

Här har en rad problem i genomförandet pekats ut. De flesta är möjliga

att åtgärda i en fortsatt användning, då man skapar rutiner för meto--

derna. I projektet har själva genomförandet inneburit bl a olika engage-

mang och i övrigt varierande förutsättningar. Det är dock viktigt att

påpeka att man i ett arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsarbete av det här

slaget i en så stor organisation som Televerket faktiskt måste räkna med

stora variationer såväl i förutsättningarna för att följa en genomförande-

plan strikt som i de enskilda deltagarnas engagemang,

Med beaktande av detta så kanske de förhållanden som gällt i projektet

får anses som rimliga och typiska.

6.4 Metoddiskussion

Ett flertal olika datainsamlingsmetoder har använts. De två mest centrala

effektmåtten är olycksrisk och olyckskostnader. För insamling av dessa

har skadekostnader från Trygg Hansa, Televerkets interna uppgifter

använts, dels från centrala TRP-registret och dels från TLO-baserade

uppgifter. Båda dessa innehåller felkällor. TRP-systemets felkällor ligger

främst i att det bygger på de uppgifter som faktiskt inrapporteras från

resultatenheterna. Uppgifter om körsträckor bedöms som riktiga genom

de rutiner som finns. Skadekostnadsuppgifterna kan dock vara behäftade

med vissa brister framför allt vad gäller tidpunkt för när kostnader

registreras/bokförs. Dels kan detta bero på att skador inte åtgärdas

omedelbart, dels kan det bero på att utredning om vållandefrågor kan dra

ut på tiden.

Omfattningen av detta har inte studerats närmare och kan innebära att

kostnader förskjuts framåt i tiden. Alla åtgärdade skador som Televerket

betalat finns dock med, eftersom registreringen bygger på att alla

fakturor går till registrering. Även här kan försökets designmed lika

grupper antas minska problemet, eftersom förskjutningar i kostnadsregist-

reringen finns i alla åtgärdsgrupper. Någon exakt värdering kan dock inte

göras.
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Ytterligare ett problem med TRP är att det, som tidigare nämnts,

förutom skadekostnader, innehåller kostnader för bärgning t ex vid

motorhaverier. Dessa kan inte identifieras och exkluderas, vilket också i

någon mån kan påverka tolkningen. Ett försök gjordes att låta varje enhet

redovisa kostnader, men det visade sig innebära stora problem att få fram

rätt uppgifter, varför TRP bedömdes vara bättre.

Vissa uppgifter, t ex antal olyckor, har redovisats i den speciella blankett

som fyllts i från varje TLO. I stort sett har detta fungerat, men visat sig

innebära mycket merarbete för de inblandade. Detta har inneburit mycket

av påminnelser och påtryckningar från projektledningen, men i stort sett

har alla uppgifter kommit in. En hel del förtydliganden och komplette-

ringar har också krävts, vilket inneburit ett relativt stort merarbete, både

för projektgruppen och för kontaktpersonerna i Televerket.

När man använder den här typen av olycksrapportering finns en påtaglig

risk att själva projektets existens i sig påverkar den totala rapporterings-

benägenheten. Det är sannolikt så att benägenheten att rapportera en

olycka har ökat under projektets gång som en ren effekt av fokuseringen

på problemet och att man vet att olycksuppgifter ska samlas in till VTI

osv. Man har eventuellt också bringat mer ordning i sina olycksrapporte-

ringsrutiner och lärt sig hur det bäst ska gå till.

Konsekvensen av detta bör dock bli att man överrapporterar i eftermät-

ningen jämfört med föremätningen, vilket i sin tur medför att vi under-

skattar effekterna.

För kontrollgruppen är inte denna risk lika uppenbar, eftersom den valdes

ut först efter att åtgärderna var genomförda. Effekterna kan således vara

ännu större än vad resultaten visar.

Som ytterligare datainsamlingsmetod har enkät använts. Normalt är detta

som metod rent genomförandemässigt, tämligen problemfritt. I Televerks-

projektet har det dock funnits en del problem som man bör notera och som

bör värderas vid tolkningen av resultaten.
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Ett normalt tillvägagångssätt vid distribution av postenkäter är att man

adresserar varje enkät direkt till den som ska svara. Så har inte gjorts här,

då det bedömdes att Televerkets organisation borde kunna förenkla

distributionen genom ett kollektivt förfarande.

Varje TLO som deltog i försöket fick en bunt med enkäter motsvarande

det antal förare som deltagit i någon åtgärd eller utgjorde kontrollgrupp.

Varje kontaktperson ute i dessa TLO fick till uppgift att distribuera och ta

in enkäterna bland förarna.

Detta visade sig inte fungera speciellt bra i många TLO, dels beroende på

att de delades ut dåligt och dels beroende på att individuella påminnelser

inte kunde göras. Detta är huvudskälet till det relativt höga bortfallet på

enkäten. En bra svarsfrekvens ligger normalt för den här typen av enkäter

på ca 80%, men här har vi i stället 50-70%, vilket alltså kan medföra vissa

tolkningsproblem.

6.5 Resultatdiskussion

6.5.1 Bakgrundsdata

 

Dessa resultat, vilka redovisas i avsnitt 5.1 och som redan i viss mån

diskuterats i avsnitt 6.2 om urval, visar att grupperna i stora drag kan

anses jämförbara. Värt att peka på kan vara en viss skillnad i tätortsgrad

där samtalsgruppen har en ,låg andel mellanstäder och fler stora och små

städer än deövriga grupperna. Eventuellt kan detta påverka resultaten så

att en hög andel storstadsmiljö kan bidra till en större chans för

olycksminskning genom att man har ett högre utgångsläge i dessa städer.

Detta kan därför också vara förklaringen till att utgångsläget för olycks-

risknivån, just i samtalsgruppen, var högre än de andra grupperna.

Anmärkni-ngsvärt vad gäller bakgrundsdata är också den stora likhet som

finns mellan grupperna i t ex förarnas ålder och hur länge man jobbat i

Televerket. Genomsnittsåldern är nästan exakt 40 år i alla grupper och

genomsnittlig arbetstid är drygt 14 år i alla grupperna. Trots att dessa

variabler inte varit kriterievariabler vid urvalet får vigså lika medelvär-

den, vilket stärker sannolikheten för att grupperna är jämförbara.
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6.5.2 Olycksrisk och olyckskostnader

 

Dessa är de väsentligaste effektmåtten, eftersom målsättningen med

försöket var att sänka både olycksrisken i säkerhetsmening och kostnader

i ekonomisk mening.

Resultaten visar att vi fått sänkningar i båda dessa mått. Resultaten är

dock inte lika, om man jämför risk och kostnad.

Riskresultaten visar en sänkning för gruppsamtal och för körträning, men

inte för de övriga. I kostnadsresultaten har skadekostnaderna minskat i

alla åtgärdsgrupper men inte i kontrollgruppen.

Detta kan tyda på olika förhållanden, men det mest uppenbara är att för

de två grupper där ingen risksänkning uppnåtts, har man en annan

fördelning av skadornas allvarlighetsgrad. I kampanjgruppen som inte

minskat den totala olycksrisken bör det då vara så att antalet allvarliga

olyckor minskat eller snarare att olyckornas allvarlighetsgrad sänkts.

För kampanjgruppen är det dessutom så, vilket styrker denna tolkning, att

kollisionsolyckorna minskat drastiskt medan singelolyckorna ökat i mot-

svarande grad. Vi kan anta här att kollisionsolyckor i genomsnitt är

allvarligare än singelolyckor.

Med den här typen av kampanjinsats bör man också förvänta sig positiva

resultat eftersom åtgärderna är lokalt avgränsade inom en arbetsgrupp'

och de är avgränsade och fokuserade på problem som har direkt anknyt-

ning till arbetsförhållanden som man i gruppen känner igen. Det är ju inom

mycket lokalt avgränsade och anpassade kampanjer man normalt finner

effekter.

För bonusgruppen kan motsvarande resonemang om variationer i allvarlig-

hetsgrad gälla, dock inte med stöd i förhållandet singel- och kollisions-

olyckor. För bonusgruppen kan det också vara ett powerproblem, där

antalet olyckor är för få för att visa effekt. I den sammanslagning som

gjorts av alla olyckor i eftermätningarna har vi fått signifikant skillnad.

Kostnadsjämförelsen ger större power och kan styrka denna tolkning.
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Samtalsgruppens resultat är de som visar den kraftigaste minskningen

både av olycksrisk och av kostnader, speciellt när man beaktar att denna

grupp, i riskhänseende, låg betydligt högre initialt. Möjligt är att det i

denna grupp finns ett inslag av regressionseffekt, men det kan i så fall

inte förklara hela sänkningen.

Körträningsgruppens positiva resultat är ganska tydliga. Här får vi en

sänkning av såväl risk som kostnad. Riskminskningen ligger i stort sett

helt på kollisionsolyckor.

Resultaten för körträningsgruppen strider något mot de internationella

erfarenheter som finns av den här typen av kortutbildning. Det stora

flertalet utvärderingar som gjorts av sådana utbildningar har visat noll-

effekt eller negativ effekt. Med utgångspunkt från detta borde man inte

förvänta sig så stora effekter som blivit.

En trolig förklaring ligger i själva uppläggningen av kursen. Inriktningen

var sådan att den inte i någon högre grad syftade till att förmedla

körteknik i farliga eller kritiska situationer, vilket ofta varit fallet i

många av de utbildningar som inte haft effekt. I stället har denna kurs

fokuserat på insikter om trafikens faror samt insikter om egna och andras

begränsningar. Körteknik har också förmedlats men med koncentration på

manövrering i trånga passager etc i mycket låga hastigheter.

En annan möjlig och kompletterande förklaring är att man haft en mycket

engagerad och kunnig ledare och instruktör för körträningen. Kombinatio-

nen av dessa två faktorer svarar troligen för stora delar av de positiva

resultaten.

Med beaktande av både olycksrisk- och olyckskostnadsmåtten kan man

sannolikt dra slutsatsen att alla insatserna haft positiv effekt. I avsnitt

5.7 har dessa vinster satts in i ett cost-benefit-resonemang där utfallet

värderas mot den insats som behövs för respektive åtgärd.

I värderingen av effekterna i olyckskostnadshänseende bör man också

beakta att de redovisade kostnaderna är angivna i faktiska belopp. Någon
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normering efter index eller inflation är inte' gjord, vilket betyder att

minskningarna egentligen är ännu större än vad som presenterats.

Vad som 1 Övrigt kan poängteras i olycksriskresultaten är att vi i stort sett

uteslutande fokuserat på vållandeolyckor och på kostnader som hör ihop

med dessa. Det är där vi kan förvänta oss vinster av enbra åtgärd. Det

förhållandet att vållandeolyckorna faktiskt svarar för ca 75% av alla

olyckor understryker också att de potentiella vinsterna är störst där.

Sett i ett allmänt perspektiv för forskning som har olyckor och olycksrisk

som effekmtått kan det vara värdefullt att notera de skillnader vi här fått

i resultat vad avser olycksrisk och olyckskostnad. Hade resultatbearbet-

ningen stannat vid att redovisa olycksrisk utan närmare klassifikation i

allvarlighetsgrad, så hade vi alltså fått ett resultat som innebär andra

slutsatser och åtgärdskonsekvenser än vad vi fått fram med kostnadstill-

lägget. Visserligen finns det resultat från andra undersökningar som visar

ett samband mellan antal olyckor totalt sett och allvarlighetsgrad, men

resultaten visar här att detta samband inte nödvändigtvis gäller i alla

sammanhang.

6.5.3 Enkätresultaten

 

Syftet med enkäten var dels att mäta några variabler som har att göra

med körstil och syn på trafik och trafiksäkerhet, dels att få deltagarnas

egen värdering av den åtgärd man utsatts för.

Alla har inte svarat på enkätenoch bortfallet måste betraktas som stort,

vilket framför allt har att göra med det sätt på vilket enkäten distribue-

rades, men också kan vara ett uttryck för att en viss mängd förare inte

deltagit i åtgärden och därför inte fått eller brytt sig om att fylla i

frågorna.
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6.5.3.1 Körstil m m

Vad gäller den del av enkäten som behandlar allmänna trafikfrågor, körstil

m m, tycks inte åtgärderna inneburit några påtagliga förändringar.

Genomgående är att man både i bedömningen av sina egna färdigheter och

i värderingen av vad som är viktigt att kunna anges defensiva aspekter

som bättre respektive viktigare. Mönstret är även här lika mellan

åtgärdsgrupperna.

För de variabler som mäter körförmåga visar dock körträningsgruppen en

högre värdering än de Övriga, vilket kan vara både positivt och negativt.

Positivt för de s k defensiva sidorna, där resultatet överensstämmer med

målsättningen att skapa förutseende och riskmedvetenhet, men negativt

vad gäller offensiva aspekter,som mer handlar om körtekniska färdighe-

ter, här exemplifierat med att köra fort i halt väglag. Att värdera dessa

färdigheter högre efter en endagskurs där halkinslaget utgör en liten del

kan tyda på en överskattning av kursens färdighetstränande inslag, vilket

kan innebära att man ute i trafik sätter större tillit till sin förmåga och

därmed minskar sina marginaler, t ex i form av högre hastighet, mindre

avstånd eller sänkt uppmärksamhetsnivå. Den totala effekten, icke att

förglömma, vad avser risk- och kostnadsreduktion är klart positiv.

När man bedömer sina färdigheter är det normalt ett genomgående

mönster att anse sig bättre än andra. Att så är fallet här är alltså ingen

avvikelse från ett normalt mönster. I de flesta studier där denna typ av

jämförelser görs får man fram en liknande bild, men där graden av positiv

bedömning varierar. Delar man upp sådana resultat på män och kvinnor,

vilket inte gjorts här, ser man ett mönster där kvinnor är mer realistiska i

sin bedömning, man ligger närmare "andra bilister". Speciellt tydligt är

detta för defensiva färdigheter. För offensiva färdigheter bedömer man

sig oftare sämre (se t ex Spolander 84).
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6.5.3.2 Allmän värdering av åtgärder

I de olika värderingar som gjorts av åtgärder, dels avseende den åtgärd

man själv deltagit i och dels andra åtgärder, bedöms körträning som

avgjort bäst. Detta gäller såväl nyttan för trafiksäkerheten som påverkan

på körsättet.

Den höga värderingen ligger väl i linje med de faktiska resultaten uttryckt

i både olycksrisk och olyckskostnader. För gruppsamtalen däremot, har vi

inte denna överensstämmelse. Där är nyttovärderingen genomgående

något lägre, medan olycksresultaten ger denna åtgärd en tätposition.

Kampanjinsatsen värderas relativt högt, vilket något avviker från det

sämre resultatet i olyckor.

Förklaringen till dessa skillnader ligger sannolikt till en del i graden av

"konkretisering" i åtgärderna. Körträning värderas högt även av dem som

fått andra åtgärder. Körträning är påtaglig och praktisk, man kan tillämpa

nya kunskaper direkt. För gruppsamtal är förhållandet det helt motsatta.

Ingen direkt konkretisering kan ses och heller ingen större direkt tillämp-

ning. Här har vi att göra med psykologiska mekanismer som man normalt

inte engagerar sig så mycket i.

Slutsatsen av resultaten är således att man brister en hel del i verklig-

hetsuppfattning när det gäller att bedöma åtgärdernas nytta.

Påtagligt är också att man trots att man provat så vitt skilda typer av

åtgärder, är såväldigt överens när man ska rangordna en bedömd nytta av

olika åtgärder. Detta trots att rangordningen i faktisk nytta är en helt

annan.

I ett generellt införande av någon åtgärd i Televerket bör man väga in

detta, eftersom förutsättningarna att få en löpande verksamhet att

fungera bra i själva genomförandet, är att förarna är motiverade. Att ha

en positiv inställning till tgärden i förväg får anses som en viktig sådan

motivationshöjande förutsättning.
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6.5.3.3 De enskilda insatserna

Gruppsamtal

Sammantaget har gruppsamtalsåtgärden gett de största reduktionerna

såväl i olycksrisk som i olyckskostnader. Detta stämmer väl med tidigare

resultat där metoden använts (Misumi).

I Televerkstillämpningen har inte metoden utnyttjats optimalt, eftersom

den både kan få större omfattning, dvs alla deltar i högre grad än här och

kan användas i ett urval förare som faktiskt har höga olycksrisker. Bland

dessa bör potentialen vara större för ett lyckat resultat.

Det är också viktigt att Televerket verkligen genomför de åtgärder som

föreslås och genomför dem i högre grad än vad fallet blev i försöken.

Ser man till föreslagna åtgärder, harman formulerat sådana till företaget

enligt hälften av de svarande. Bara 30% av dessa har åtgärdats.

Ungefär 1/4 formulerade en målsättning för sig själva för sin körning. Av

dem hade 70% genomfört sin målsättning. Detta ger runt 150 förare. Här

bör också potentialen vara större för andelen förare som faktiskt ut-

trycker en målsättning.

I den sammantagna värderingen av insatsen ska man komma ihåg att

resultatet bygger påsumman av åtgärdade förslag både av företaget och

av sig själv.

Kampanj

Effekterna av kampanjinsatsen ligger framför allt på kostnadsuppfölj-

ningen. Någon riskreduktion finns inte.

Kampanjen bestod huvudsakligen av 'fem olika träffar runt olika teman.

Dessa olika träffar har bedömts tämligen lika vad avser dess nytta för

trafiksäkerheten. De har fått en hög nyttovärdering och möjligen kan man

peka på en högre värdering för vinterträffen.
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Problemet är att så få förare faktiskt deltagit i träffarna. Av de över 900

förarna i urvalet är det bara några få procent som varit med på alla

träffar.

Här ser man också en potential för större effekter. Kan man få en bättre

organisation som gör att alla förare deltar i alla träffar så får man också

möjligheter att nå ut med budskap och information bättre.

Bonus

Bonusinsatsen ger ungefär samma resultat som kampanjen. Ingen effekt på

risk, men en viss sänkning av skadekostnaden.

Att bonusinsatsen inte haft större effekter kan ha olika förklaringar. Den

troligaste är att beloppen varit för små, speciellt tätortsområden med

många olyckor, där vinstpotentialen är störst. Här tycks inte upplägg-

ningen ha väckt tillräckligt stort intresse och engagemang. Resultaten

från enkäten styrker detta, eftersom man ytterligt sällan har uppe

åtgärden till diskussion eller själv funderar kring den som förare.

Att man sedan säger att åtgärden bör vara kvar, är inte nödvändigtvis ett

tecken på att man tror att den är bra från trafiksäkerhetssynpunkt. Den

kan helt enkelt falla ut med belöning helt utan att man engagerar sig och

man behöver aldrig riskera några egna insatser.

Körträning

Körträningen är både högt värderad och ger en kraftig riskreduktion.

Av de moment som ingått har de praktiska värderats högst, vilket styrker

det ovan förda resonemanget om åtgärdernas motivationspåverkande

effekter.

Körträningen har dock kOStat relativt sett mest att genomföra, vilket

ligger i sakens natur. Den kräver större personalinsats och utrustning av
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ett slag som inte någon av de andra åtgärderna gör. Här blir det därmed

en ren bedömningsfråga hur mycket åtgärden får kosta. En vidare diskus-

sion kring denna värdering av kostnader mot olika slags nyttokomponenter

förs i kapitel 7.

Förarna själva menar till största delen att man bör upprepa utbildningen

varje år. Denna uppfattning säger inget om vad som faktiskt är bäst.

Någon sådan värdering kan heller inte göras utifrån undersökningens

resultat.

Ett rimligt antagande är att man behöver upprepa utbildningen, dels pga

personalomsättning 'men också för att man glömmer eller successivt faller

in i "vanliga" körvanor, eftersom man till största delen vistas bland andra

trafikanter som inte fått denna utbildning.
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7 SLUTSATSER

l. Studien visar att försöksgrupperna Gruppsamtal och Körträning, signi-

fikant har sänkt sin olycksrisk jämfört med kontrollgruppen som visar

oförändrad risk.

2. Beträffande skadekostnaden har denna sänkts för samtliga fyra grup-

per, dock mest för gruppsamtalsinsatsen, medan kontrollgruppen visar

oförändrad skadekostnad.

3. Beräkning av relationen mellan kostnad för insatsen och den vinst som

erhållits, visar att gruppsamtalsinsatsen är kostnadseffektivast.

4. Kostnaden för att genomföra de olika åtgärderna har varierat mellan

300 kronor och 2 000 kronor per deltagare.

5. Den före försöket antagna möjliga reduktionen i olycksrisk på 30%, har

med god marginal uppnåtts för grupperna körträning och gruppsamtal.

.6. De i försöket använda måtten risk och kostnader är, enligt vår

uppfattning, de enda användbara för att från vetenskaplig synpunkt

mäta »effekten av gjorda insatser i detta specifika försök. Det finns

emellertid andra effekter som inte varit möjliga att mäta, exempelvis

de vinster som ligger i att Televerket visar omsorg om sina medarbe-

tare genom engagemang av nu genomfört slag. Vidare den både inåt

och utåt riktade positiva image som föregångare i trafiksäkerhetsarbe-

tet, som en storskalig insats ger. Försöket medger sålunda inte en

mätning av dessa vinster men svaren vid intervjuer/enkäter visar att

vinster finns att hämta.
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Rekommendationer

Det är vår uppfattning att de svagheter i uppläggning och genomförande

som redovisats i avsnitten 6.2, 6.3 och 6.4 är av underordnad betydelse när

den "absoluta nyttan" av insatserna ska värderas. Vi anser således att de

resultat som här redovisats är så tydligt positiva att Televerkets ledning

bör utvidga insatserna till hela Televerket. De åtgärder som då bör

övervägas är gruppsamtal samt körträning. Det är 'möjligt att en kombina-

tion av dessa ytterligare skulle minska risk och kostnader. En sådan

"nykomponerad" åtgärd finns det dock inget vetenskapligt belägg för att

föreslå utifrån det nu genomförda försöket.
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METOD FÖR SIGNIFIKANSPRÖVNING AV SKILLNADER I OLYCKS-

RISK MELLAN OLIKA FÖRARGRUPPER

Betrakta en given grupp med n förare. Låt yi = antalet

olyckor som förare i råkar ut för på xi körda mil.

Antag att yi är Poisson (Å ° Xi).

Å = olycksrisken/mil

Å skattas väntevärdesriktigt med

Zy.
l . .

ZX Vilken har variansen Å/in

i

>
/
)

II

 

Om gruppen inte är alltför liten kan X betraktas som

approximativt normalfördelad.

Konfidensintervallet kring det multiplikativa (i pro-

cent) förhållandet mellan två gruppers olycksrisker

Å1/Å2 (dvs hur mycket högre/lägre olycksrisk grupp 1

har jämfört med grupp 2) beräknas genom att utnyttja

följande normalfördelningsapproximation:

 

y
)

..
.x \

N

 

, l
' ' 1 1

.i nu ( 1 ; /_______ _ + )

Å1/ 2 Å1ZX11 ÅZZXZi

Ur detta erhålls följande konfidensintervall:

_Ej/ÅZ < 31 < Å1/Å2
14-K- SD AZ 1-K' SD

A

SD = den skattade standardavvikelsen för Å1/X2 =

I 1 l
T---+------__" _ -_

z ZYzi
A y _

Å12x1i ÅZZXZi li

 

K bestäms genom konfidensgraden (= 1,960 för 95% kon-

fidensgrad vid tvåsidig prövningrespektive 1,645 vid

ensidig prövning.
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Om konfidensintervallet för kvoten mellangruppernas

olycksrisk omsluter 1 förkastas hypotesen att den

ena gruppen har högre olycksrisk än den andra

Antag att vi nu har k st populationer och har betrak-

tat kvoten Å1/Å2 1 Varje population, dvs för popula-

tionen r har vi skattat

Å (r)

 

Enligt olycksriskmodellen bör dessa kvoter vara kon-

stanta, åtminstone för förarpopulationer som är så pass

homogena i körkortsålder som i denna studie. Detta

m (r)
2

innebär att Å1 = 5 för alla r.

Det är rimligt att skatta q linjärt, dvs med

'1 _ -(r)
q - Zwr q

där wr är lämpliga vikter sådana att Zwr = 1.

De Optimala Vikterna är prOportionella mot inverterade

varianserna. Vikterna skattas från datamaterialet på

följande sätt:

 

år 1

wr : få dar a Z 1 1
r ( + )

r) (r)
Y1 YZ

(y1(r) = antalet olyckor för grupp 1 i popula-

tion r).

Ett konfidensintervall kan då bildas för g på samma

sätt som ovan, dvs

'SD q < 1-N
L
Q
H

/
\

7
:
1
1
3

1 + - SD

där SD är den skattade standardavvikelsen = ,/Eå-

r
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STATISTIKUNDERLAG FÖR TRAFIKSÄKERHETSPROJEKTET: Vyåyøchpafjk.

[Fjumhmu

 

1. Antal inträffade

singelolyckor:

 

 

Vållande Ej våll' Vållande Ej vâll Vållande Ej vâll

 

Med bilar

 

Med övr registre-
rade fordon

  

Rx
)

. Antal inträffade
kollisionsolyckor:

 

Med bilar

 

Med övr registre-
rade fordon

   

3. Skadekostnader totalt
(Televerkets kostn):

 

För olyckor med

bilar, kronor

  

För olyckor med övr

reg fordon, kronor

   

4. Bedömd värdeförlust
vid skrotning eller
försäljn av olycks-
skadade fordon:

   

För bilar, kronor

 

För övr registre-

rade fordon, kronor

           

5. Körsträcka totalt:

 

För bilar, mil

 

För övr registre-

rade fordon, mil

  

6. Antal fordon:

  

Bilar

 

Övr registrerade
fordon

  

7. Antal förare:

   

För samtliga
fordon

      

8. Tätortsgrad (kryssa för ett alternativ av de nio, det som bäst beskriver ert ca):

Mest tätort Mest glesbygd Ung.lika tätort/glesbygd

Storstad (Över 100 000 inv): D D D

Mellanstad (50-100 000 inv): D D D

Mindre stad/ort(under 50 000 inv): E] E:1 []

Ifyllt av: Arbetsledarområde(el motsv):
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FRÅGEFORMULÄR TILL BILFÖRARE, TELEVERKET

A: Allmän del

Vilket är är Du född?

År: ............. ..

 

Kön?

[3 Man

E] Kvinna

 

Vad slags bilar kör Du i Ditt arbete. på Televerket? Kryssa nedan för hur
ofta Du använder varje biltyp.

Dagligen Varje Mer Aldrig
el nästan vecka sällan
dagligen

Personbil/kombibil [_'J El D E]

Skåpbil för 800-1300 kg [3 D D

Övr. lätt lastbil 1:] E] E] 1:]

Övr. tung lastbil D D D D

Buss 1:] D E]

Terrängbil D D D D

Övr. fordon D E] D D

 

Hur många mil körde Du sammanlagt i tjänsten under 1987? Ange så noga
Du kan.

.............. .. mil

  

Hur länge har Du arbetat i Televerket?

............. .. år
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Hur lång tid av denna har Du kört bil i jobbet?

........... år

 

Har Du under den här tiden själv varit inblandad. (vållande eller inte Vål-

lande) i någon olycka med tjänstefordonet? (Aven olyckor med bara
mindre plâtskador eller med skrubbsår/blåmärken tas med).

D Nej

D Ja. Hur många? .................. olyckor

 

Dela upp olyckorna i allvarlighetsgrad på personskador nedan.

- Olyckor helt utan personskada. Antal: ............ ..

- Olyckor med personskada, som medförde sjukhusbesök. Antal: ........... ..

- Olyckor med lindrigare personskada. Antal: ............. ..

  

Dela nedan upp olyckorna i allvarlighetsgrad på fordonsskador.

- Olyckor helt utan fordonsskador. Antal: ........... ..

- Olyckor med fordonsskada som krävde verkstadsbesök innan fordonet
kunde användas.

Antal: ........ ..
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10. Hur viktigt bedömer Du det är att en yrkesförare behärskar följande fär-
digheter?

Kunna göra omkörningar raskt och
säkert i höga hastigheter

Kunna utnyttja bilens köregenskaper
och motorstyrka till fullo om situa-
tionen kräver det

Manövrera, backa och parkera på
trånga platser

Bromsa och svänga undan i en kritisk
situation på halt väglag

Se till att trafiken flyter och inte
bildar kö, även om detta medför att
jag behöver köra lite för fort

Kunna utnyttja andras väntan ochtvek-
samhet för att komma snabbare fram

till ett jobb

Kunna reagera blixtsnabbt om något
oväntat dyker upp

Häva och få kontroll över sladd på
halt väglag

Uppfatta när det är viktigt att hålla
avstånd för att undvika kritiska

situationer

Släppa fram andra för atthålla flyt
i trafiken

Komma snabbt fram oberoende av

väder och väglag

Köra så att andra inte blir hindrade

Vara ett förslktighetens föredöme
för andra i trafiken

Regelbundet kontrollera däck, lyse,
bromsar och styrning

Kunna köra med hög hastighet även i
mörker

Bryta mot trafikregler när det är
nödvändigt

Mycket

viktigt

1:]

D

D
E
J

1:
]

D
E
C
]

D
D
D
D
D
U
D

D
D

D
D
D
D
D
D
D

EJ
D

D
D
D
D
D
D
D

E]

D
D

D
D
D
D
D
D
D

Inte alls

viktigt

E]

E]

EI
CJ

D
D
D
D
D
D

Vet ej

D

[1

D
D
U
D
D
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11. Gör en bedömning av Din egen körförmåga jämfört med genomsnittsbilis-
ter i Sverige med ungefär samma fordon som Du kör i jobbet. Försök
bedöma om Du är bättre, sämre eller lika bra som de i följande avseen-

den.

Mycket Något Lika Något Mycket
bättre bättre bra sämre sämre

D

D

E]

Att köra bil i halt väglag

Att häva en ofrivillig sladd

_Att förutse vad som kommer

att hända i trafiken

Att köra fort om det behövs

Att köra försiktigt

Att klara av 'kritiska

situationer

Att snabbt komma fram i tät

trafik

Att reagera snabbt

Att göra säkra bedömningar

B
U
D

D
E
E
E
]

E
E
E
!

Att inte hamna i kritiska

situationer

D
D
D
D
D
D
D
D

D
E
U

D
D
D
D
D
D
D
D

D
E
C
]

D
B
D
D
D
D
D
D

E
D
C
]

ElAtt veta var bilens hörn

finns

EJ
E
D
B

El
D
E
U

  

12. Brukar Du köra bil fortare eller långsammare i jobbet än genomsnittsföraren?

I stadstrafik På landsväg

Mycket fortare

Något fortare

Som genomsnittet

Något långsammare

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

Mycket långsammare
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13. Många metoder kan användas för att försöka höja trafiksäkerheten och
minska antalet olyckor i Televerket. Här nedan räknas nâgra metoder upp.
Hur effektiva tror Du dessa är? Rangordna dem från 1 (= effektivast) till
6 (= minst effektiv). OBS att Du får använda siffran l bara en gång, siff-
ran 2 bara en gång, osv!

 

Informationskampanjer om viktiga teman, t ex vinterkörning, säk-
ring av last, bältesanvändning

  

Bonus, dvs ett belöningssystem där belöningens storlek beror på
hur få olyckor man orsakat

  

Körträning, dvs praktisk träning i manövrering, halkkörning,
bromsteknik m m

  

Attitydförändring genom att-förare tillsammans diskuterar hur
man kan förbättra trafiksäkerheten

    

Lagar och regler, dvs en strängare styrning av vad man får och
vad man inte får göra

  

Övervakning, dvs en noggrannare kontroll av t ex hastigheter ge-
nom polisen eller genom färdskrivare

  

   
14. Har Du några andra 'förslag till hur olyckorna kan minskas inom Telever-

ket?
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B: Synpunkter på bonussystemet

    

15. Har Du varit med i det s k bonussystemet under det senaste året (dvs ett
system med belöning för Olycksfri körning)?

E] Ja

D Nej. (Om nej, hoppa över resten av frågorna. Tack för hjälpen!)

16. Hur ofta tänker Du på bonussystemet när Du arbetar?

D Nästan varje dag

D Flera gånger i månaden

D Någon enstaka gång

[3 Aldrig

l7. Brukar ni spontant diskutera bonussystemet inom arbetsgruppen när ni job-
bar eller har paus?

D Nästan varje dag

D Flera gånger i månaden

D Någon enstaka gång

D Aldrig

18. Tycker Du att Din körning förändrats något efter att bonussystemet inför-
des?

Nej,
inte alls

Ja,
mycket

1:] El D D D
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19. Har Du själv upplevt att Dina arbetskamrater blivit sura eller irriterade
på Dig om Du råkat in i någon trafikolycka för att Du dragit ner på bonu-
sen? '

:l Aldrig, eftersom jag inte råkat in i någon olycka

D Aldrig, trots att jag varit inblandad i olycka

E] Ja, det har hänt

20. Har Du märkt att någon annan blivit utsatt för att arbetskamrater blivit
sura eller irriterade av samma orsak som i fråga 19?

E] Aldrig, eftersom vi inte haft några olyckor inom vårt område

[j Aldrig, trots att vi haft olyckor

D Ja, det har hänt

Om ja, hur ofta?

E] Alltid

D Nästan alltid

I:) Ibland

[3 Någon enstaka gäng

Zl. Vad tycker Du om begynnelsesummans storlek (den summa ni började med
innan avdrag för olyckor gjordes)?

För låg

Lagom

För hög

E
D
G
E
]

Vet inte
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22. Vad tycker Du om storleken på det avdrag som görs för varje olycka?

D För litet

E] Lagom

D För stort

E] Vet inte

 

23. Vill Du att Televerket fortsätter med bonussystemet?

E] Ja

[3 Nej

 

24. Hur bedömer Du den allmänna nyttan av bonussystemet för en säkrare
körning?

Mycket Ingen
stor nytta

nytta

1:] E] E] Cl C]

  

25. Har ni fått någon belöning utbetalad l er grupp?

E] Ja. Hur mycket? ................. kr

D Nej, vi hade för många olyckor

l:) Nej, men vi kommer att få

Om ja, vad har ni använt eller ska ni använda pengarna till?

Restaurangbesök

Resa

Motionsredskap

Personalfest

Inget bestämt ännu

D
D
D
D
D
D

Annat. Skriv vad:
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26. Har Du i övrigt några synpunkter på bonussystemet, positiva eller nega-
tiva, eller förslag på förändringar, är vi tacksamma om Du vill skriva ner
dem här.

   

TACK FÖR HJÄLPEN!
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15.

B: Synpunkter på körträningen

Har Du under det senaste året genomgått en dags körträning under led-
ning av Jim Lindkvist?

[3 Ja

II] Nej (Om nej, hoppa över fråga 16-22)

 

16. Hur bedömer Du allmänt nyttan av denna fortbildning för en säkrare kör-
ning?

Mycket Ingen
stor nytta
nytta

El EJ D D D

 

l7. Tycker Du att Din körning förändrats något efter fortbildningen?

Ja,

mycket

1:] E] E] EJ EJ

Nej, inte

alls

 

18. Hur ofta behövs sådana här utbildningsdagar för att effekten ska bli be-
stående?

En gång räcker

Flera gånger/år

En gång/år

Mer sällan än varje år

Vet inteD
D
D
D
D

  

VTI RAPPORT 348

 



Bilaga 3
l l

    

19. Var fördelningen av tiden för de olika delarna i kursen lagom avvägda
eller bör man ändra i en fortsatt användning?

Bör Bör Lagom Bör Vet
tas mins- ökas ej
bort kas

Inledande teoridelen D D D D D

Manöverkörningen El El D D D

Hastighetsanpassning med stopp- :I [3 D 1:] El
sträckemätaren

Halkkörningen C] D D D D

20. Hur bedömer Du nyttan av de olika delarna av kursen om Du ser till om

de kan medföra en säkrare körning?

Mycket Ingen

stor nytta
nytta

Inledande teoridelen ) D D :l D I:

Manöverkörningen D D D D D

Hastighetsanpassning med stopp- D 1:] D D D
sträckemätaren

Halkkörningen Cl B D D D

21. Saknade Du något inslag i fortbildningen som bör vara med i en fortsatt
användning?

El Nej

D Ja. Vad saknas?
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22. Har Du i övrigt några synpunkter på kursen, positiva eller negativa, är vi

tacksamma om Du vill skriva ner dem här.
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15.

B: Synpunkter på informationskampanjen

Har Du under det senaste året deltagit i några träffar där ni pratat
trafiksäkerhet på jobbet?

E] Nej (Om nej, hoppa över fråga 16-24)

:I Ja Hur många gånger? gånger

 

16. Kryssa för vilka ämnesområden som varit huvudteman vid mötena.

|:| Hastighet

Vinterkörning

Modd och vattenplaning

Televerket i trafiken

D
E
J
D
D

C O O O O O O O O O O O O O O .O

 

17. Hur bedömer Du den allmänna nyttan av denna information för en säkrare
körning?

Mycket Ingen
stor nytta

nytta

D E] E] EJ El

   

18. Hur bedömer Du nyttan av de olika träffarna var för sig om Du ser till
om de kan medföra en säkrare körning?

Mycket Ingen

stor nytta
nytta

Inledningsträffe". 1:] E] EJ E] :I

Höstträffen E] E] E] E] E]

Vinterträffen D D D D E

Vårträf fen D 1:] D D D

Avslutningsträffen D D 1:] D E]
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19. Tycker Du att Din körning förändrats något efter dessa trafiksäkerhetsträffar?

3a Nej, inte
mycket alls

D D 17 D D.-

 

20. Hur ofta behövs sådana här träffar för att de ska ha någon effekt på
trafiksäkerheten?

En gång räcker

Varje månad

Någon gång per halvår

Säsongsanpassade träffar

Någon gång per år

D
D
D
D
D
D

Vet inte

  

21. Trafiksäkerhetsinformationen på de här träffarna har presenterats på olika
sätt. Vad tycker Du om fördelningen av tiden dem emellan?

Bör Bör Lagom Bör Vet
tas mins- ökas ej
bort kas

D C]

D
Trycksaker, informationsbroschyrer D

D

ElFöreläsning av trafiksäker-
hetskunnig person

Videofilmer om trafiksäkerhet

D
E
U

B
U
D

El

B
B
C
]

D
E
C
)

El

Allmänna diskussioner
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22. Om denna form för trafiksäkerhetsarbete ska permanentas inom Telever-
ket, vem ska då leda träffarna?

[j Trafiksäkerhetskunniga personer inom Televerket

:I Trafiksäkerhetskunniga personer utanför Televerket

E] Andra, mer preciserade förslag:

      

23. Saknade Du något inslag i informationen som bör vara med vid en fort?
sättning av detta arbetssätt?

[3 Nej

D Ja. Vad saknas?

   

 
24. Har Du i övrigt några synpunkter på informationen (innehåll eller admi-

nistration), positiva eller negativa, är vi tacksamma om Du vill skriva ner
dem här.

     

TACK FÖR HJÄLPEN!
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15.

B: Synpunkter på gruppsamtalen

Har Du under det senaste året deltagit i Televerkets försök med grupp-
samtal kring trafiksäkerhetsfrågor?

[3 Ja. Hur många gånger har ni träffats? gånger

D Nej. (Om nej, hoppa över resten av frågorna. Tack för hjälpen!)

 

16. Hur bedömer Du allmänt nyttan av dessa sammankomster för en säkrare

körning?

Mycket Ingen

stor nytta

nytta

D D D D D

 

l7. Tycker Du att Din körning förändrats något efter dessa gruppsamtal?

Nej,
inte alls

Ja,

mycket

Cl D D E] 1:!

  

18. Kom ni i er grupp fram till några förslag till trafiksäkerhetsåtgärder som
företaget borde vidta?

D Ja

D Nej

Om ja, har man åtgärdat dessa förslag?

3a, helt Nej,
och inte alls

hållet

C] D D D E]
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19. Kom Du själv fram till någonting som Du skulle ändra påi Din körning?

E] Ja

:1 Nej

Om ja, har Du lyckats genomföra vad Du föresatt Dig?

Ja, helt Nej,
och inte alls

hållet

D D C] D E]

 

20. Tycker Du att det gick lätt eller trögt att komma igång och diskutera
trafiksäkerhet på träffarna?

Mycket Mycket

lätt trögt

D D D D E]
Kommentar:

    

21. Om man beslutar fortsätta med den här aktiviteten inom Televerket, vem

bör då enligt Din mening leda samtalen?

D Någon från den egna gruppen

[3 Någon annan mer central expert inom Televerket

D Utomstående expert

  

22. Har Du i övrigt några synpunkter på gruppsamtalen, positiva eller nega-
tiva, eller förslag till förändringar, är vi tacksamma om Du vill skriva ner
dem här.

   

TACK FÖR HJÄLPEN!
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