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FÖRORD

Detta arbete utgör första delen i projektet "Vägmiljöegenskaper

och trafikantbeteende", som bekostas av Vägverket. Utöver den

här presenterade begreppsliga referensramen skall även en pro-

blemanalys och förslag på konkreta projekt rörande relationen

mellan trafikantbeteende och den fysiska miljöns utformning tas

fram.

Hans Erik Pettersson är huvudansvarig för rapporten och för-

fattare till kapitel 1, 3, 4, 5 och 6. Lisbeth Harms har skri-

vit kapitel 2 och Gabriel Helmers kapitel 7. Rapportens innehåll

har diskuterats i författargruppen, men varje författare har ett

huvudsansvar för det avsnitt han/hon skrivit.
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TRAFIKANTBETEENDE OCH VÄGMILJÖEGENSKAPER

En begreppslig referensram.

av Hans Erik Pettersson, Lisbeth Harms och Gabriel Helmers

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Rapporten är främst inriktad mot problem som rör trafiksäkerhet.

Många av de frågor som tas upp är dock relevanta för reglering

av trafikantbeteende i många andra sammanhang.

Inledningsvis konstateras att den faktor som kanske framför allt

bestämmer vilket beteende som trafikanterna uppvisar är de för-

utsättningar som trafikmiljön erbjuder. Intresset för trafikant-

beteende relativt den fysiska miljöns utformning har främst va-

rit inriktat mot beskrivningar av olika egenskaper som karak-

täriserar trafikantkollektivets beteende så som kapacitet och

olycksrisk. Detta är ofta tillräckligt när det gäller lands-

bygdstrafiken. För att förstå effekterna på trafikantbeteendet

av miljöförändringar i den mycket variationsrika tätortsmiljön

är det nödvändigt att ha insikt om de mekanismer som ligger

bakom dessa effekter. Detta kräver att man studerar hur den

enskilde trafikantens beteende påverkas.

Man har ofta försökt att förklara uppkomsten av olyckor ensidigt

utifrån egenskaper som karaktäriserar trafikanterna eller trafik-

miljön. Detta angreppssätt, som när det gäller trafikanterna kan

kallas "Olycksfågelmodellen" och när det gäller trafikmiljön kan

kallas "Black spot-modellen", diskuteras i kapitel 2.

I kapitel 3 presenteras en modell över uppkomsten av olyckor.

Här betonas, att det som betraktas som orsak till att en olycka

inträffar, beror på syftet med olycksbeskrivningen. Då syftet är

att finna trafiksäkerhetsåtgärder, framhålls att det är viktigt

att betrakta trafiken som ett system där trafikanter, fordon och

trafikmiljö samspelar. Utifrån detta perspektiv är det ej me-

ningsfullt att betrakta någon egenskap hos någon enstaka av
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systemets komponenter som orsak till att en olycka inträffar.

Som olycksorsak framhålles i stället möjligheten att betrakta

det egenskapsmönster som komponenterna uppvisar vid olycks-

tillfället.

I kapitel 4 presenteras en typologi för trafikantbeteende som är

relevant när det gäller att beskriva den säkerhet som är för-

knippad med olika typer av beteenden. Beteendet karaktäriseras

dels med avseende på den uppgift som skall lösas - här anknyts

till en etablerad uppdelning av trafikantuppgiften i strate-

giska, taktiska och operativa uppgifter - dels med avseende på

hur trafikanten antas kontrollera sitt beteende - här anknyts

till Jens Rasmusens indelning av beteendet i kunskapsbaserat,

regelbaserat och färdighetsbaserat beteende.

I kapitel 5 och 6 beskrivs trafikantens informationsbehov och

sätt att hantera denna information i anslutning till en infor-

mationsprocessmodell.

I kapitel 7 ges några sammanfattande slutsatser och kommentarer.

Framför allt betonas vikten av att studera trafikantbeteendet i

de trafikmiljöer där vi avser att vidta åtgärder samt att ut-

veckla metoder för att registrera och beskriva trafikanternas

upplevelser och förväntningar.
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ROAD USER BEHAVIOUR AND CHARACTERISTICS OF THE ROAD AND TRAFFIC
ENVIRONMENT.
A conceptual frame of reference.

by Hans Erik Pettersson, Lisbeth Harms and Gabriel Helmers
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMBRI

The focus of the present report is on topics of importance to

road safety, but issues of general importance both to traffic

control and control of road user behaviour are also considered.

It is a basic assumption that the road and traffic environment

is the crucial factor behind variations in road user behaviour.

Previous studies of the relationship between road user behaviour

and road and traffic environment have focussed on those aspects

of road user behaviour which may influence traffic capacity or

accident risk, and in fact this approach to road user behaviour

may be sufficient in heavily standardised road environments.

However, in built-up areas, the road and traffic environments

vary more widely and the relationship between the variation in

the road and traffic environment and road users' behavioural

variations probably requires more elaborate research concerning

the interaction between environmental and behavioural factors.

Chapter 2 includes a short summary and a discussion of tradi-

tional approaches to accident analysis, relating the occurrence

of accidents either to specific qualities of certain road users

("accident proneness") or specific properties of certain road

and traffic environments ("black spots").

Chapter 3 presents an alternative approach to accident analysis.

It is stated that since the identification of the cause of an

accident depends on the actual objective of the analysis, acci-

dent analysis serving the purpose of selecting safety improving

devices should consider the interaction between road users,

vehicles and road environments. Thus, rather than determining a

single property of a single component as accident cause, the
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actual pattern of properties in a given situation should be more

useful for the evaluation of the cause.

In Chapter 4, a taxonomy for the Classification of road user

behaviour of relevance to safety analysis is presented. Road

user behaviour is related both to traditional task analysis

(strategic, tactical and operational tasks) and to the road

user's psychological control (knowledge, rule or skill based

behaviour).

Chapters 5 and 6 are concerned with road users' need of infor-

mation and their information processing limits and capacities.

Chapter 7 concludes and discusses the previous chapters. The

chapter emphasises the importance of investigating road user

behaviour in the traffic environments, which is subjected to

changes in order to improve safety. Moreover, the chapter

discusses the need for developing sensitive methods for regi-

stration and Classification of road user behaviour in different

types of environments.
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1 INLEDNING

Människors beteende bestäms av de förutsättningar som miljön

erbjuder för hennes agerande. Utformningen av vägmiljön påverkar

därför på ett avgörande sätt vårt uppträdande som trafikanter.

Detta kan tyckas självklart. Men trots detta är tyngdpunkten i

de insatser som görs för att påverka trafikanternas beteende

inriktade på utbildning och attitydpåverkan. Man bör givetvis

arbeta utifrån båda perspektiven men vi vill hävda att det finns

anledning att öka insatserna för att få kunskap om hur vägmil-

jöns utformning påverkar trafikantbeteendet.

Väghållarens intresse för trafikantbeteende har främst varit

inriktat mot effekter på trafikkollektivet dvs frågor som rör

kapacitet och olycksrisk. Det finns dock anledning att även in-

tressera sig för hur den individuelle trafikantens beteende på-

verkas av trafikmiljöns fysiska utformning. Ett skäl för att

göra detta är att man på så sätt kan öka förståelsen för de

mekanismer, som ligger bakom effekterna på trafikantkollektivets

framkomlighet och säkerhet.
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2 TRAFIKOLYCKOR som MÃNSKLIGA FEL

Det kan tyckas självklart att bilförarens beteende är av av-

görande betydelse för trafiksäkerheten. Detaljerade analyser

("in-depth studies") av trafikolyckor som framför allt har

genomförts i samband med haveriundersökningar (Staughton &

Storie, 1977 och Englund & Pettersson, 1978, se också Hills,

1980) tycks visa att mänskliga fel är en betydande olycksfaktor

i trafiken.

I TRRLs haveristudier (Staughton & Storie, 1977) rapporterades

t ex att mänskliga fel var den primära orsaken till hela 95 % av

de observerade olyckorna. En efterföljande kategorisering av

dessa förarfel resulterade i att 44 % av dem klassificerades som

perceptuella fel, dvs distraktion, ouppmärksamhet, felbedömning-

ar och feltolkningar etc, 75 % av felen kategoriserades som ut-

förandefel, av dessa kunde 23 % av felen skyllas på hög

hastighet och 40 % på oförsiktighet ("lack of care ).

Denna kategorisering tycks framför allt visa betydelsen av det

använda klassifikationssystemet när det gäller att identifiera

felkategorier. Det ovan nämnda klassifikationssystemet hade som

syfte att identifiera typiska förarfel och tenderade därför att

utpeka föraren som den svaga länken i trafiken. Systemet omfat-

tade inte faktorer, som beskriver samspelet mellan trafikanter,

fordon och trafikmiljö. Idén om att mänskliga fel är en av de

viktigaste orsakerna till trafikolyckor har lett till en rad

studier av mänskliga beteenden av betydelse för uppkomsten av

olyckor.

2.1 Olycksfâglar

2.1.1 Psyko-sociala faktorer

 

Förhållandet, att trafikolyckor inte är jämnt fördelade inom

populationen av bilförare, gör att det ligger nära till hands

att tro att trafikolyckor huvudsakligen förorsakas av en be-

gränsad grupp av bilförarna, vilka saknar någon av de egenskaper
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som är väsentliga för att köra bil säkert. Antagandet att huvud-

parten av trafikolyckorna beror på en mindre grupp sk "olycks-

fåglar" har fått en viss spridning. Det finns många studier av

sambandet mellan olika, mätbara personlighetsmässiga variabler

och ökad tendens att bli inblandad i trafikolyckor (Tillman &

Hobbs, 1949, McGuire, 1970 och 1976 se också Shinar, 1978). I de

fall samband påvisats har de dock inte varit tillräckligt en-

tydiga för att de använda personlighetstesten skulle kunna an-

vändas diagnostiskt. McGuire (1976) nämner att forskningsresul-

taten tyder på att vissa bilförare faktiskt är särskilt olycks-

belastade men att det ofta är ett övergående tillstånd och att

de sociala och personlighetsmässiga faktorer som karaktäriserar

tillståndet är ganska komplexa och inte alltid överensstämmande

mellan olika individer.

2.1.2 Kognitiva faktorer

Studiet av kognitiva egenskaper såsom att fördela uppmärksam-

heten, att motstå distraktion, att kunna skifta uppmärksam-

hetsfokus snabbt etc, har visat att det finns ett visst samband

mellan bilförares kognitiva egenskaper och deras olycksinbland-

ning (Mihael & Barrett, 1976, Kahneman, Ben-Ishai och Lotan,

1973, McKenna, 1983 och McKenna, Brown & Duncan, 1986). De funna

sambanden mellan bilförares testresultat och deras olycksantal

över kortare eller längre tidsperioder är svaga men resultaten

är ganska överensstämmande. Som helhet tyder undersökningarna på

att bilförarnas "kognitiva stil" kan ha betydelse för deras

olycksinblandning. Det svaga men rätt stabila samband som fak-

tiskt tycks finnas förklarar Brown et al (1986) med att trafik-

olyckor förorsakas av ett samspel av faktorer. Dessa varierar

mellan olyckstyper och trafikmiljöer. Att man skulle finna några

få testbara kognitiva skillnader, som skulle förklara en större

del av skillnaderna i antal trafikolyckor mellan individer, är

därför knappast att förvänta.

Det är välkänt att både unga och gamla bilförare har en statis-

tiskt högre olycksrisk i trafiken än medelålders bilförare (TSV,
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1989). Fördelningen av olyckstyper inom dessa olika grupper av

bilförare visar att grupperna karaktäriseras av ganska olika

olycksmönster (Wiktorson, 1987, och Yanik, 1985). Som helhet

tycks studier av förhållandet mellan individuella skillnader och

olycksbelastning stödja antagandet att skillnader mellan bil-

förare kan förklara en del av den riskvariation som faktiskt kan

observeras mellan olika förargrupper. Då många faktorer emeller-

tid medverkar till att trafikolyckor inträffar är det förståe-

ligt att individuella egenskaper inte förklarar en speciellt

stor del av skillnaderna i bilförares olycksinblandning.

2.2 Black spots

En intressant parallell till den ojämna fördelningen av trafik-

olyckor inom bilförarpopulationen är den ojämna fördelningen av

trafikolyckor på vägnätet. Lokala områden på vägnätet där

olycksrisken är ovanligt hög kan ofta identifieras mot bakgrund

av några års olycksdata. Sådana "svartafläckar" på vägnätet

vill man ofta försöka eliminera genom att ändra trafikmiljöns

utformning på platsen. Sättet att identifiera sådana "svarta

fläckar" liksom utvärderingen av eventuella åtgärdseffekter har

utsatts för kritik (Brüde & Larsson, 1982 och Haight, 1988).

Identifikationen baseras oftast på ett begränsat olycksmaterial.

Det är sällan möjligt att skilja mellan en verklig överrepresen-

tation av olyckor och en överrepresentation, som följer av

slumpmässig variation i olycksfördelningen. En observerad posi-

tiv effekt av att behandla "svarta fläckar" kommer på kort sikt

sällan att säkert kunna skiljas från en regressionseffekt. På

längre sikt kan effekten av behandlingen lätt överskuggas av

generella ändringar av trafikmönstret som inte kan hänföras till

de vidtagna åtgärderna.
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2.3 Olycksstatistik sam trafiksäkerhetsmått

Trafikolyckor är det enda måttet på trafiksäkerhet. Olyckskvot,

olycksfrekvens och olyckstäthet är de mest gängse riskmåtten i

studier av risknivån i vägtrafiken. För att med rimlig säkerhet

kunna värdera utvecklingen av trafiksäkerheten och nettoeffekten

av trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder är det nödvändigt att

aggregera stora mängder av olycksdata. Medan studier baserade på

olycksdata har kunnat påvisa säkra effekter av varierande has-

tighetsgränser (Nilsson,1980), har effekterna av övrigt trafik-

säkerhetsarbete (lokala mijöförändringar, förändringar i for-

donsutrustning och trafikantutbildning) ofta inte visat sig

tillräckligt starka för att förändringar av olycksutvecklingen i

hela trafiksystemet har kunnat påvisas.

Det talas ibland om en paradox i trafiksäkerhetsarbetet. Å ena

sidan är antalet trafikolyckor för stort för att vara socialt

acceptabelt och å andra sidan för litet för att effekter av det

lokala trafiksäkerhetsarbetet skall kunna påvisas med tillräck-

lig säkerhet. De till synes marginella effekterna av trafik-

säkerhetsåtgärderna har gett upphov till antagandet att trafi-

kanterna aktivt skulle kontrollera risknivån i systemet. Trafi-

kanterna skulle i enlighet med denna teori, den sk risk-homeos-

tasteorin, kompensera för förbättringar av vägtrafiksystemet

genom att ändra sitt beteende på ett sådant sätt att det upp-

rätthålles en relativt konstant risknivå i systemet, (när man

bortser från rena initialeffekter av förändringarna) (Wilde,

1988),

Antagandet om risk-homeostas appelerar till många trafiksäker-

hetsforskares och väghållares tvivel och frustration: Ofta rea-

gerar trafikanterna på trafiksäkerhetsåtgärder på ett helt annat

sätt än det förväntade. Det kan då se ut som om de aktivt för-

sökte motverka åtgärderna. Även teorin om risk-homeostas utpekar

människan som trafiksystemets svaga länk.

En ökad kontroll och styrning av trafikanternas beteende genom

trafikmiljöns utformning tycks vara en förutsättning för att
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kunna förbättra trafiksäkerheten på längre sikt. Tillräckligt

låga hastighetsgränser och Ökad hastighetskontroll anses vara

säkra medel för att Öka säkerheten. En annan möjlighet kunde

vara att bygga åtgärderna på en större förståelse för samspelet

mellan trafikant och trafikmiljö för att uppnå samma mål.
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3 RELATIONEN MELLAN VÃG- OCH TRAFIKHILJÖN, TRAFIKANTBE-

TEENDE OCH OLYCKOR

En samspelsmodell: trafikanter, fordon och väg- och

trafikmiljön.

3.1 vad är orsaken till trafikolyckor?

I diskussionen kring varför trafikolyckorinträffar, hamnar vi

ofta i moraliserande förklaringar. Vi söker någon, som kan stäl-

las till ansvar. Detta är rimligt, om perspektivet är juridiskt

och målet att reglera skadekostnaderna. Är målet däremot att

finna olycksförebyggande åtgärder, är detta perspektiv förödan-

de. Det juridiska perspektivet har till den grad dominerat vår

syn på olyckor, att man ofta även i samband med rent olycksföre-

byggande arbete stöter på resonemang, som säger att olycksorsa-

kerna domineras av mänskliga felbeteenden medan fordonstekniska

och vägtekniska orsaker spelar en mycket begränsad roll (se t ex

Sabey et al 1980).

Om vi lyfter oss över det moraliserande planet, är det lätt att

inse, att vad vi betraktar som orsak till att en olycka inträf-

fat, är beroende av med vilket syfte vi intresserar oss för den

aktuella olyckan. År syftet skadereglering, så beskrives olyckan

så som förorsakad av något lagbrott, som är avgörande för vem,

som skall svara för kostnaderna. Är syftet att åstadkomma for-

donstekniska förbättringar, så beskrives olyckan som förorsakad

av någon teknisk egenskap hos fordonet, som kan förändras osv

(se t ex Englund et al 1978).

I trafiksäkerhetsarbetet kan en snäv syn på vad som kan betrak-

tas som olycksorsaker vara besvärande. De åtgärder man föreslår

riktas som regel mot de förmodade orsakerna. Följden kan bli att

många effektiva och billiga åtgärder riskerar att aldrig komma i

fråga eftersom de faller utanför det snäva orsaksperspektiv vi

använt oss av. En mer förutsättningslös diskussion om hur säker-

hetsarbetet skall bedrivas kräver därför, att vi ser på uppkoms-

ten av olyckor inom ramen för en systembeskrivning av trafiken.
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Ett systemperspektiv är likaså förutsättningen för att tackla

problemet med att trafikanter ofta kan välja att utnyttja de

trafiksäkerhetsåtgärder som vidtas för att förbättra antingen

sin säkerhet eller sin framkomlighet. Den som senast behandlat

detta problem är Wilde (1988) inom ramen för vad han kallar

riskhomeostasteorin.

3.2 En principmodell för samspelet mellan trafikant, for-

don och vâg- och trafikmiljön

Den generella modell över uppkomsten av olyckor som ligger bakom

de fortsatta resonemangen i denna rapport beskrives i anslutning

till figur 1.

Modellen (Pettersson 1989) är enbart deskriptiv och erbjuder

inga prediktionsmöjligheter. Trafik betraktas som samspelet mel-

lan ett antal komponenter. Dessa komponenter har på traditio-

nellt sätt benämnts trafikanter, fordon och väg- och trafik-

miljön. Varje komponent karaktäriseras av en uppsättning egen-

skaper, som i figuren symboliserats med vita och svarta prickar

för att betona variabiliteten i dessa egenskaper. I figuren har

egenskaperna delats upp i två kategorier: generella egenskaper

och situationsberoende egenskaper. Med situationsberoende egen-

skaper avses sådana egenskaper som tex väderlek, väglag, däckens

mönsterdjup, trafikantens uppmärksamhetsnivå osv. Generella

egenskaper är t eX väggeometrin, beläggningstyp, om fordonet är

framhjulsdrivet eller bakhjulsdrivet, trafikantens trafikantut-

bildning osv.

De olika komponenternas egenskaper bestämmer vilka egenskaper

som karaktäriserar trafiken dvs samspelet mellan de olika kompo-

nenterna. Samspelet är alltid beroende av egenskaper hos samt-

liga tre komponenter i systemet.

Trafikens hastighet är exempel på en typisk samspelsbeskrivande

variabel. Såväl fordonens prestanda som den framkomlighet som
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trafikmiljön erbjuder och de hastighetsanspråk trafikanten har

är av betydelse för den hastighet trafiken faktiskt uppvisar.
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Figur 1 Principmodell över trafikant- fordOn- och väg och
trafikmiljössystemet. Se texten för mer utförlig kom-
mentar.(Figuren hämtad från Pettersson 1989)

Enligt denna modell kan alla händelser i trafiken beskrivas i

termer av tre utfall: normala händelser, tillbud och olyckor.

Olyckor betraktas alltid som resultatet av ett sammanbrott i

samspelet mellan de olika komponenterna och aldrig som föror-

sakade av egenskaper hos en enskild komponent.

Orsaken till olyckor kan med detta synsätt sägas vara det egen-

skapsmönster som karaktäriserar samspelet mellan komponenterna

vid olyckstillfället. Detta egenskapsmönster i sin tur är givet-

vis beroende av de egenskaper som råkade karaktärisera de tre

komponenterna.

Skillnaden mellan de egenskapsmönster som karaktäriserar en

"normal trafiksituation" och en trafiksituation som resulterar i

en olycka kan i princip vara begränsad till en enstaka egenskap.

Trots detta får inte denna egenskap betraktas som olycksorsak
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eftersom den troligen ej lett till en olycka om egenskapsmönst-

ret i övrigt varit anpassat till denna egenskap.

En bilist som dagligen passerar en korsning brukar i samband med

passagen titta på en reklamskylt som anger tid och yttertempera-

tur. Vid ett tillfälle korsas bilistens väg av en cyklist som

även han passar på att ta reda på hur många grader det är ute.

En kollision inträffar. Enda skillnaden mellan olyckssituationen

och de tidigare passagerna av denna korsning från bilistens ut-

gångspunkt är närvaron av cyklisten. Det verkar dock absurt att

säga att olyckan berodde på att cyklisten och bilisten inträffa-

de samtidigt i korsningen.

Det här redovisade synsättet vad gäller uppkomsten av olyckor

har två viktiga konsekvenser för det fortsatta resonemanget:

- åtgärder skall väljas så att de förvandlar så många olycks-

genererande egenskapsmönster som möjligt till egenskaps-

mönster för normaltrafik och detta skall ske till lägsta

möjliga samhällsekonomiska kostnad. I exemplet ovan kan man

välja att ta bort den distraherande reklamskylten. Det är en

billig åtgärd men effektiv endast i situationer där trafi-

kanterna låter sig distraheras. En alternativ åtgärd är att

separera cyklister och bilister genom signaler eller genom

att bygga en cykeltunnel. Detta är en väsentligt mer generell

åtgärd. I princip försvinner alla cykel-bilolyckor i kors-

ningen, å andra sidan är denna typ av lösning mycket dyrbar.

- det är möjligt att genom studiet av de egenskapsmönster som

karaktäriserar normala trafiksituationer påvisa egenskaper

som påverkar risken för att olyckor skall inträffa i liknande

situationer.

Genom att helt enkelt räkna cyklister och bilister i korsningen

i exemplet ovan så kan vi få en uppskattning av risken för denna

typ av olyckor, kan vi dessutom få något mått på hur ofta cyk-

lister och bilister samtidigt passerar korsningen ökar vår pre-
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cision ytterligare. Likaså bör rimligen data på hur många trafi-

kanter som läser av den aktuella reklamskylten vara relaterat

till risken för olyckor som karaktäriseras av att någon av tra-

fikanterna distraherats av skylten.

Värdet av denna typ av studier av normaltrafik står och faller

med rimligheten i den förklaringsmodell man använder sig av.

Denna modell måste beskriva under vilka förutsättningar den stu-

derade egenskapen bidrar till att förvandla en normal trafik-

situation till en olyckssituation.

Trafikantbeteendet är en funktion av samspelet mellan systemets

olika komponenter. Det beteende den enskilde trafikanten uppvi-

sar är beroende av de förutsättningar som fordonet, vägmiljön

och medtrafikanternas uppträdande erbjuder men givetvis även av

de egenskaper som karaktäriserar individen själv. För att en be-

skrivning av trafik i termer av de enskilda individernas beteen-

de skall bli meningsfull måste man därför dela upp trafikantkom-

ponenten i figur 1 i två komponenter. En individkomponent som

karaktäriseras av de egenskaper hos individen som är av betydel-

se för de beteende han/hon uppvisar och en medtrafikantkomponent

som karaktäriseras av de egenskaper hos medtrafikanternas bete-

ende som påverkar den individuelle trafikantens beteende.
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4 TRAFIKANTBETEENDE OCH TRAFIKANTUPPGIFTER

En kontrollmodell för att beskriva relationen mellan

trafikantuppgift och psykologiska kontrollmekanismer.

4.1 Att beskriva trafikantbeteende

Fortsättningsvis fokuseras framställningen på individens bete-

ende. Att manövrera sitt fordon, att välja vägoch hastighet är

nog de flesta överens om att vara typiska trafikantbeteenden.

Men hur är det med sådana beteenden som att köpa bil och välja

bostad. Båda dessa beteenden har rimligen direkta konsekvenser

för hur trafiken gestaltar sig, men skall vi betrakta dem som

trafikantbeteenden? I de närmaste två avsnitten skisseras en

typologi för att beskriva trafikantbeteenden. Vi menar att denna

typologi, förutom att utgöra en avändbar referensram när vi

talar om trafikantbeteende, även pekar ut ett antal beteende-

kategorier som speciellt olycksriskbelastade.

4.1.1 Ett uppgiftsorienterat perspektiv

 

Begreppet trafikantbeteende bör inte ha en alltför snäv avgräns-

ning. Åtgärder för att påverka trafikanternas beteenden kan ofta

ha större effekt, om de riktas mot överordnade strategiska bete-

enden än mot trafikantbeteendet sett i ett snävare perspektiv.

Om man ser till den kontroll trafikanten utövar på sin situation

som trafikant brukar trafikantuppgiften ges en hierarkisk be-

skrivning. Vi nöjer oss med tre nivåer strategisk, taktisk och

operativ nivå. Andra författare har föreslagit liknande herar-

kier. I dessa fall är det som regel endast är beteckningarna,

som avviker (se tex Rumar 1987 Allen 1971), Godthelp 1984,

Blaauw 1984).

- Strategisk uppgift:

Med strategiska uppgifter avses den del av trafikantuppgiften

som avgör under vilkaförutsättningarna, som vi kommer att kunna

uppträda som trafikanter.
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Som exempel på strategiska trafikantuppgifter kan nämnas: val av

bostad relativt arbetsplatsen, val av fritidsintressen, bilin-

köp, färdmedelsval, val av färdväg, att inköpa eller avstå från

att inköpa viss skyddsutrustning, den tid man avsätter för en

viss resa osv.

Hur man löser de strategiska trafikantuppgifterna bestämmer

följaktligen i vilken utsträckningoch under vilkavillkor man

kommer att exponera sig för trafik.

Förståelse av hur trafikanterna kontrollerar den strategiska

delen av trafikantuppgiften kräver framför allt kunskap om

mänskligt beslutsfattande, om förmågan att strukturera komplex

information om omvärlden och om förmågan att göra tolkningar med

avseende på de förutsättningar, som erbjuds att förverkliga de

mål, som eftersträvas.

Det kanske mest påtagliga sättet att påverka trafikanternas sätt

att kontrollera den strategiska delen av trafikantuppgiften är

verbal påverkan så som t ex konsumentinformation, attityd och

kunskapspåverkande kampanjer, och reklam. Trots detta finns det

anledning att tro, att ekonomiska styrmedel och den fysiska ut-

formningen av trafikmiljön kanske är av än större betydelse.

- Taktisk uppgift:

Med taktiska uppgifter avses den del av trafikantuppgiften som

trafikanten måste kontrollera för att på bästa sätt tillfreds-

ställa de krav han/hon ställer på transporten, inom ramen för de

förutsättningar, som de strategiska valen skapat.

Som exempel på taktiska trafikantuppgifter kan nämnas val av

omkörningstillfällen, bedömning av tidluckor till korsande tra-

fik vid utfart på huvudväg, att söka vägvisningsinformation osv.

När man talar om trafikantuppgiften i inskränkt bemärkelse, är

det som regel den taktiska delen av uppgiften man avser. Trafi-

kantens taktiska kontroll bestämmer anpassningen - inom ramen
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för det strategiska färdvägsvalet - till egenskaper i den lokala

trafikmiljön.

Att bestämma sig för att vid en resa från Linköping till Borlänge

åka viaÖrebro är en del av det strategiska beslutet. Hur man

finner rätt väg förbi Örebro, vilken vägvisning man skall leta

efter osv, är en del av det taktiska beteendet.

En annan viktig uppgift, som trafikanten skall klara av med

hjälp av den taktiska kontrollen, är att inhämta information om

medtrafikanterna och utifrån detta göra bedömningar av vad, som

kommer att inträffa.

Förståelse av hur trafikanterna kontrollerar den taktiska delen

av trafikantuppgiften kräver framför allt kunskap om trafikan-

tens förmåga att inhämta och organisera i första hand visuell

information om omvärlden och hans/hennes förmåga att tolka denna

information i funktionella termer.

Trafikantens taktiska kontroll bestäms från början av den grund-

läggande praktiska trafikantutbildningen och sedan av de prak-

tiska erfarenhet han/hon får av att vistas i trafiken. Fordonens

egenskaper och den fysiska utformningen av väg- och trafikmiljön

utgör därför viktiga styrinstrument när det gäller att påverka

trafikantens sätt att lösa den taktiska delen av trafikantupp-

giften.

Mycket av forskningen kring den taktiska delen av trafikantupp-

giften har koncentrerats kring problem, som rör trafikantens

kapacitet att klara de krav trafikmiljön ställer. Man har letat

efter felbeteenden och felbedömningar. Det finns anledning att

tro att man i ökad utsträckning bör intressera sig för vad som

karaktäriserar trafikantens upplevelse av hur trafiken fungerar

ser ut, snarare än att försöka beskriva hur enstaka element i

förutsättningarna för denna upplevelse avviker från en normativ

beskrivning av trafiken.
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- Operativ uppgift:

Med operativa uppgifter avses den kontinuerliga kontrollen av

själva förflyttningen. Framför allt är det fråga om hastighets-

och sidolägesreglering inom ramen för de taktiska valen.

Den operativa kontrollen bestämmer följaktligen sådana saker som

bilistens hastighetsvariation kring en önskad hastighetsnivå,

den vingelmån cyklisten måste ha osv.

Förståelsen av trafikantens operativa kontroll av trafikantupp-

giften kräver kunskap om människors sensomotoriska egenskaper

som t ex frågor rörande sensorisk adaption, sensomotorisk feed

back osv, dvs frågor som rör individens möjlighet att kontrol-

lera sina muskelrörelser utifrån de registreringar av omvärlden

som han gör.

Den operativa kontrollen utövas genom färdigheter, som utformas

genom sensomotorisk träning. Sådana färdigheter är mycket sta-

bila till sin karaktär. Harman väl lärt sig att cykla så glöm-

mer man det inte i första taget. På samma sätt är koordineringen

mellan fordonsreglagen något som man lär sig i början av förar-

utbildningen och, som sedan knappast skapar några problem.

Den operativa kontrollen utgör en viktig förutsättning för hur

den taktiska delen av trafikantuppgiften kan lösas. Detta kan ge

en förklaring till vissa oväntade effekter av den vidareutbild-

ning av förare, som koncentreras kring manövreringsfärdighet.

Data tyder på, att färdighetsträning ofta har negativa effekter

på säkerheten. Det finns givetvis flera möjliga förklaringar på

detta fenomen:

Det kan bero på att trafikanterna utnyttjar den förvärvade fär-

digheten för att förbättra sin framkomlighet i stället för att

minska den olycksrisk de utsätter sig för(se t ex Glad 1988).

I anslutning till den modell för uppkomsten av trafikolyckor som

presenterades i kapitel 3 kan man föra följande resonemang. Fär-
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dighetsträningen kan antas förändra åtminstone två egenskaper

hos trafikanten dels den faktiska färdigheten dels trafikantens

uppfattning om vilken skicklighet han uppnått. Om då utbildning-

en har en sådan karaktär att den får eleven att tro att han upp-

nått en större skicklighet än vad han faktiskt gjort kan detta

givetvis medföra negativa konsekvenser för säkerheten. Dvs det

föreligger en risk för att den som tränar halkkörning på en

halkbana får uppfattningen att han behärskar halkkörning så väl

att han inte behöver bekymra sig så mycket för väglaget.

En tredje förklaring kan faktiskt vara att man lär ut helt fel-

aktiga färdigheter.

4.1.2 Ett psykologiskt perspektiv

 

Rasmusen (1986) har föreslagit en beteendeherarki som i stället

för att utgå från uppgiften utgår från de mentala processer som

antas vara aktiva på respektive nivå. Han talar om:

- kunskapsbaserat beteende, som innefattar identifikation av

relevant information, problemlösning, beslutsfattande och

planering,

- regelbaserat beteende som innebär att känna igen de situa-

tioner i vilka man kan tillämpa tidigare inlärda regler för

beteende,

- fârdighetsbaserat beteende slutligen består av automatiserade

beteendemönster, som ej engagerar några högre mentala proces-

ser.

Om vi kategoriserar trafikantbeteendet enligt såväl den upp-

giftsorienterade som den psykologiskt orienterade hierarkin får

vi nio beteendekategorier som illustreras i figur 2. En typologi

liknande den som beskrivs i figur 2 har tidigare presenterats av

Hale och Stoop (1989).
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Den psykologiska klassificeringen beskriver olika grader av

automation och medvetenhet hos individen. Mentala processer är

tidskrävande. En i trafiksammanhang viktig aspekt på de tre

psykologiska kontrollnivåerna är därför att de kunskapsbaserade

beteendena kräver mycket tid för att hantera den information,

som leder fram till valet av ett handlingsalternativ. Regelba-

serat beteende där trafikanten skall känna igen en situation och

matcha den mot ett väl inlärt beteendemönster, kräver väsentligt

mindre tid för informationshanteringen. Det färdighetsbaserade

beteendet slutligen är automatiserat och engagerar knappast

några högre mentala processer varför tiderna för informations-

hantering i detta fall är mycket korta.

Psykologiska kontrollnivåer

  

 

Kunskaps- Regel- Färdighete-

baserat baserat baserat

beteende beteende beteende

.H 1 2 3
B"k°P Rutiniserade - - --.. . Så rutlniserade fard-Val av bosattnlng färdplaner typ
Färdplanering planer att man ham-

Strategisk osv arbetsresor ner på fel destination.
nivå

Uppgifts_ Trafikantsamspel i omlfömmg 5 6
. ' k d d- Traf'kantsamspe' Automatiserat

onenterade 'c 8 Stan a'r l- i korsning sams elsbeteende
kontrouniVåer TaktiSK "iVå 5618.* Hank_ Stimulusstyrt p

miljoer Vägval

7 Plötsliga eller till- 8 Kontroll av: 9

.. . fälliga förändringar sidoläge
O Gram Nybonarens av förutsättningarna hastighetsniVå
Pnivå fordonskontroll för det apparativa be_ ?ccebrationsfêrlopp

teendet ex halka, ny bil Inbromsnlngsforlopp

   

 

 

Figur 2 Typologi för trafikantbeteende, som. kategoriserar
beteendet dels efter en uppgiftsherarki dels efter
efter en psykologisk herarki föreslagen av Jens
Rasmussen (1986)
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Den uppgiftsorienterade klassificeringen beskriver olika grader

av krav på tidsprecision - dvs krav på när handlingen skall in-

träffa - och en variation vad avser tiden från handling till

effekt, dvs vad vi skulle kunna kalla återkopplingstider.

Det strategiska beteendet, som har karaktären av planering har

mycket små krav på tidsprecision och återkopplingstiderna är som

regel långa. Man kan säga att det strategiska beteendet bör vara

kunskapsbaserat eftersom de låga kraven på tidsprecision bör

utnyttjas för att på ett rationellt sätt utnyttja tillgänglig

information.

Det taktiska beteendet kräver anpassning till de tidskrav tra-

fiksituationen ställer. Om det taktiska beteendet är regelba-

serat kan trafikantens framkomlighet förbättras avsevärt.

Det operativa beteendet ställer så stora krav på tidsprecision

och snabb återkoppling, att man kan räkna med allvarliga problem

i de fall detta beteende inte är färdighetsbaserat.

Man kan förvänta sig problem i de fall trafikanterna uppvisar

beteenden som ej ligger i de tre cellerna i den diagonal som går

från det Övre vänstra till det nedre högra hörnet i matrisen i

figur 2, dvs cell 1, 5 och 9. Ovanför diagonalen finner vi be-

teenden som kan medföra problem pga att trafikanterna har blivit

alltför rutinerade och inte tillräckligt medvetna medan vi under

diagonalen finner beteenden som skapar problem beroende på bris-

ter i trafikanternas erfarenhet.

I det följande beskrivsmed exempel vad som karaktäriserar be-

teendet i modellens olika celler:

Regelbaserat beteende på strategisk nivå (cell 2): Färdplane-

ringen för den dagliga resan till arbetet övergår rimligen

ganska snart från medvetna val mellan olika alternativa sätt att

förflytta sig till jobbet till en tillämpning av ett väl inlärt

resmönster. Ett exempel på problem, som detta kan skapa, är att

man skaffar sig en reserutin med mycket små tidsmariginaler. Man
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vet på minuten när man måste backa ut ur garaget för att hinna i

tid. Det är lätt att inse att detta skapar problem den morgon

det har fallit tio cm snö.

Färdighetsbaserat beteende på strategisk nivå (cell 3): Som

exempel kan man nämna mycket rutiniserade reseplaner där entra-

fikant t ex kör hem till sin gamla adress trots att han flyttat

till en ny adress.

Färdighetsbaserade beteenden på taktisk nivå (cell 6): I en

undersökning mätte man hastigheten på fordon, som färdades på

vägar med mycket liten trafik och som var så smala, att något av

två mötande fordon praktiskt taget måste stå stilla, för attman

skulle kunna mötas. Mätningarna gjordes då fordonen närmade sig

en kurva. Man kunde konstatera, att förare, som ofta trafikerade

den aktuella vägen , höll väsentligt högre hastighet än de föra-

re, som passerade sträckan för första gången. Uppenbarligen hade

de förare, som hade stor erfarenhet av platsen, så låg förväntan

på att få ett möte i kurvan, att de helt bortsåg från siktbe-

gränsningen. (Kritz 1960) Ett annat exempel på beteende på tak-

tisk nivå, som borde vara regelbaserat men, som ofta har karak-

tären av ett automatiserat färdighetsbaserat beteende, är valet

av tidlucka till framförvarande fordon i en bilkö.

Kunskapsbaserat beteende på taktisk nivå (cell 4): Dålig väg-

visning eller ostandardiserad utformning av en korsning kan göra

att trafikanten inte genast inser på vilket sätt - enligt vilken

regel - man skall ta sig igenom korsningen varför han tvingas

tillämpa tids- och uppmärksamhetskrävande överväganden på en

kunskapsbaserad nivå.

Kunskapsbaserat beteende på operativ nivå (cell 7): För den

rutinerade bilföraren torde samordning av hastighet och växel-

läge skötas med hjälp av färdigheter, som tillämpas helt omed-

vetet. För den nyblivne körkortsinnehavaren däremot är det inte

orimligt, att han är tvungen att göra medvetna överväganden inte

endast vad avser valet av växelläge utan även vad avser samord-

ning av pedalrörelser och Växelspak. Det minst allvarliga med
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detta beteende är kanske, att det leder till ofrivilliga motor-

stopp och ett för medtrafikanterna svårförutsägbart beteende.

Värre är att det stjäl den uppmärksamhet, som den orutinerade

föraren så väl behöver ägna åt den omgivande trafiken.

Regelbaserat beteende på operativ nivå (cell 8): När den första

halkan dyker upp på hösten duger inte de färdighetsbaserade

kontrollrutiner man använt sig av för att reglera hastighet och

sidoläge. Man är tvungen att på en mer medveten nivå ta hänsyn

till de nya förhållandena, till dess att man skaffat sig en

sådan vana vid halkan, att man tillämpar de nya kontrollrutiner-

na automatiskt. Det kan vara så, att norrlänningarna, när de

fått den första halkan, snabbt kan rutinisera den nya körstilen,

som krävs, så att den snart blir lika färdighetsbaserad som som-

markörningen. Trafikanter i sydligare delar av landet får däre-

mot ständigt växla mellan halt och icke halt väglag, varför de

tvingas tillämpa ett mer tidskrävande regelbaserat beteende.

Detta kan vara förklaringentill att olycksrisken på halt väglag

är så mycket lägre i norra Sverige jämfört med landets övriga

delar (se t ex Schandersson 1986).

4.2 Varför behövs trafikantmodeller

Den föreslagna typologin för att definiera vad som avses med

trafikantbeteende och för att dela upp trafikantbeteendet i

såväl psykologiskt som trafiktekniskt meningsfulla kategorier

har som främsta syftet att vara problemutpekande.

I följande avsnitt skall vi se på möjligheten att beskriva tra-

fikantbeteende i syfte att finna möjligheter att påverka beteen-

det.

Oavsett på vilken av de nio cellerna i den (figur 2) föreslagna

typologin över trafikantbeteenden, som intresset riktas mot, så

är det nödvändigt att man utgår från någon föreställning om hur

trafikanten fungerar i trafiken. Kriteriet på hur bra denna

föreställning eller trafikantmodell är, beror inte på hur sann
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den är. Avgörande är i stället hur användbar modellen är för

våra syften. Nedan diskuteras några dimensioner i vilka trafi-

kantbeteendemodeller kan beskrivas och som är avbetydelse för

modellernas användbarhet.

Mbdellerna kan variera med avseende på graden av generalitet.

Det kan tyckas självklart att en modell, som omfattar så många

typer av trafikantbeteenden och så många typer av trafiksitua-

tioner som möjligt är önskvärd. Ett problem är emellertid att

sådana universella modeller med nödvändighet måste bygga på

ganska grova förenklingar. Om dessa modeller ej kan testas em-

piriskt, är risken för att dra alltför förenklade eller t o m

felaktiga slutsatser uppenbar.

Trafikantmbdeller kan vara deskriptiva eller prediktiva. Des-

kriptiva modeller erbjuder en terminologi och en uppsättning

principer för hur trafikantbeteendet ser ut i syfte att under-

lätta meningsutbyte och analys. Prediktiva modeller gör anspråk

på att utifrån givna förutsättningar kunna förutsäga hur trafi-

kanterna kommer att bete sig i en viss situation. Begreppsliga

referensramar av den typ som presenteras här är ett typexempel

på en deskriptiv trafikantmodell. Wildes (1982) "risk homeostas"

modell liksom Goellers modell (1969) kan tjäna som exempel på

generella predektiva modeller.

Det är rimligt att man försöker ge den begreppsliga referens-

ramen för trafikantbeteendet en generell giltighet. Skälet till

detta är att det inte vore bra om man skulle vara tvungen att

använda olika begrepp när man talar om beteende i tätortskors-

ningar jämfört med beteende på motorvägar eller när man talade

om fotgängare jämfört med bilister. Om man däremot ställer krav

på att modellen direkt skall kunna leda till åtgärder för att

påverka trafikantbeteendet, får man som regel begränsa modellens

giltighet till den typ av beteenden och/eller de trafiksitua-

tioner för vilka man har empiriskt grundad kunskap.
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Bakom det här förda resonemanget ligger två väsentliga ställ-

ningstaganden. För det första antas, att det inte finns någon

enkel generell förklaring till varför trafikantbeteendet under

vissa omständigheter leder till olyckor och annars inte. För det

andra utgår resonemanget från att man i hög grad måste utgå från

observationer av trafikantbeteende i olika trafiksituationer för

att det på lång sikt skall bli möjligt att sammanfatta denna

kunskap i mer generella principer. Det kommer därför att bli

nödvändigt att lägga ned stora arbetsinsatser på att registrera

och beskriva trafikantbeteendet i lokala trafikmiljöer.
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5 TRAFIKANTERNAS INFORMATIONSBEHOV

En informationsbehandlingsmodell

Oavsett vilken beteendenivå - strategisk, taktisk eller operativ

- som vi intresserar oss för, så kan beteendet beskrivas utifrån

trafikantens sätt att hantera den information han/hon behöver.

Trafikanten måste anpassa sitt beteende till de krav trafikmil-

jön ställer och till de mål han/hon önskar uppnå som trafikant.

I figur 3 ges en schematisk beskrivning av denna informations-

process. Figuren pekar på några av de centrala begrepp, som vi

måste hantera för att öka vår förståelse för relationen mellan

vägtrafikmiljöns utformning och trafikanternas beteende.

Trafikantens beteende bestäms dels av de mål han/hon vill uppnå,

dels av de förutsättningar väg- och trafikmiljön och fordonen -

omvärlden - erbjuder för att uppnå dessamål och dels den kun-

skap han har, om hur han skall bete sig, för att kunna realisera

målen. Av detta följer, att i den mån vi vill styra trafikant-

beteendet finns det tre principiella möjligheter:

För det första kan vi försöka att förändra trafikanternas mål

eller motivation (attitydpåverkan).

För det andra kan vi genom informationskampanjer och undervis-

ning försöka påverka trafikanternas kunskap om de krav och för-

utsättningar som föreligger.

För det tredje kan vi förändra just dessa förutsättningar genom

att ändra utformningen av väg- och trafikmiljön.
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Figur 3 Schematisk beskrivning av trafikantens informations-
hantering.

Det är viktigt att beskriva väg- och trafikmiljön på ett sätt

som gör det möjligt att förstå hur trafikantbeteendet påverkas.

En rent teknisk beskrivning av trafikmiljöns egenskaper behöver

inte nödvändigtvis vara relevant i detta sammanhang. Trafikanten

tolkar trafikmiljön med avseende på vilka beslut som måste fat-

tas för att uppnå de mål han eftersträvar. Det kan finnas anled-

ning att i ökad utsträckning intressera sig för, hur denna tolk-

ning faktiskt ser ut och inte endast för hur vi tycker att den

borde se ut.

Trafikanten utvärderar utfallet av de åtgärder han vidtar med

avseende på om åtgärden givit förväntat resultat eller ej. Denna

återkopplingsprocess är central för trafikantens förmåga att

anpassa sig till de möjligheter, som väg- och trafikmiljön er-

bjuder. Återkopplingsprocessen kan bli störd, när det gäller att

lära sig hur man skall hantera situationer som involverar all-

varliga tillbud pga att medtrafikanterna räddar situationen.
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Även mycket riskfyllda trafikantbeteenden leder därför mycket

sällan till faktiska olyckor. Trafikanten kan på detta sätt få

en helt felaktig uppfattning, om den kontroll han/hon utövar i

potentiellt riskfyllda situationer.

5.1 Den fysiska miljön

Som framgår av ovan förda resonemang utgör de egenskaper som

karaktäriserar väg- och trafikmiljö en viktig förutsättning för

trafikantens beteende. För att kunna förutsäga hur utformningen

av väg- och trafikmiljön kommer att påverka beteendet är det

väsentligt att miljön beskrivs med hänsyn till egenskaper som är

relevanta för trafikantbeteendet. Det är dock nödvändigt, att

beskrivningen görs i termer av påverkbara eller åtminstone

objektivt mätbara egenskaper. T ex enegenskap, som bestämmer

hur attraktiv trafikanterna anser en väg vara, är den komfort,

som vägen kan erbjuda. Detta konstaterande hjälper oss dock inte

att höja attraktiviteten hos en given väg så länge vi inte kan

beskriva vilka påverkbara egenskaper i vägmiljön som gör vägen

komfortabel. Det finns anledning att tro att man i ökad ut-

sträckning bör använda sig av överordnade subjektiva vägmiljö-

egenskaper av typen komfort för att beskriva vilka effekter ut-

formningen av väg- och trafikmiljön har på trafikantbeteendet.

Det innebär att den överordnade subjektiva upplevelsen skulle

kunna vara en effekt av hela egenskapsmönster.

Exempel på andra sådana överordnade psykologiska variabler, som

skulle kunna vara användbara, är trygghet, subjektiv framkom-

lighet, förutsägbarhet av trafikmönster, informationstäthet osv.

Beskrivningen bör antagligen i ökad utsträckning ta hänsyn till

dynamiska aspekter på samspelet mellan trafikanten och den väg-

trafikmiljö i vilken han färdas. Med detta avses att två fysiskt

sett i det närmaste identiska vägmiljöer kan vad avser effekten

på trafikantbeteendet vara mycket olika beroende på att trafi-

kantens upplevelse av situationen också är beroende av hans av-
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sikter (mål se fig.3) och av hans förväntan (kunskap se fig 3)

på vilka egenskaper som karaktäriserar miljön.

Trafikantens förväntan på vilka egenskaper väg- och trafikmiljön

skall uppvisa relativt de egenskaper den faktiskt har torde vara

av stor betydelse för säkerheten. En bilist måste anpassa sin

hastighet till den situation han förväntar att han kommer att

möta, eftersom hastighetsanpassningen är tidskrävande. Skulle

man vänta med att anpassa hastigheten till dess man har en

direktupplevelse av kraven på hastighetsanpassning, är risken

uppenbar att man inte hinner sänka hastigheten tillräckligt i en

kritisk situation. Om man kör in mot en krävande korsning på en

lågstandardväg så hinner man anpassa hastigheten till korsning-

ens krav eftersom beredskapen är hög för att vägkvaliten kan

variera. Kör man däremot på en väg med hög standard kan före-

komsten av en liknande korsning få katastrofala följder eftersom

den kommer helt oväntat.

Lokala och regionala väghållare är ofta hänvisade att vidta tra-

fiksäkerhetsåtgärder i enlighet med en så kallad "black spot"

teknik dvs man vidtar åtgärder på de platser som drabbats av

anhopningar av olyckor. Ett ökat hänsynstagande till dynamiken i

samspelet mellan trafikanterna och väg- och trafikmiljön i sam-

band med "black spot" analysen skulle troligen ge en ökad för-

ståelse för vilka mekanismer som ligger bakom olycksanhopningen.

Det skulle även erbjuda en förbättring av möjligheterna att vid-

ta den mest lönsamma åtgärden. Dvs den åtgärd som har störst

effekt till lägsta kostnad.

5.2 Trafikantens mål och motiv

Fundamentalt för den beskrivning av trafikantbeteendet, som

föreslås här, är antagandet att mänskligt beteende är målin-

riktat. Detta innebär att det är nödvändigt att intressera sig

för de avsikter, som ligger bakom trafikantbeteendet om man

önskar förändra detta beteende. Det kan föreligga en motsättning

mellan vad den individuelle trafikanten önskar och vad som är
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Önskvärt från trafikantkollektivets synpunkt. För att åstadkomma

så bra lösningar som möjligt för trafikantkollektivet är det

nödvändigt att ta hänsyn till den enskilde trafikantens motiv,

eftersom det är dessa, som kommer att bestämma individens be-

teende.

Man kan ibland ana en förvåning från trafiksäkerhetsvårdande

myndigheter över, atttrafikanterna inte anpassar sig som för-

väntat till de trafiksäkerhetsåtgärder man vidtar eller hör-

sammar den trafiksäkerhetsinformation, som man förmedlar. Det

finns en förhoppning, att denna motsättning mellan det från sam-

hällets synpunkt önskvärda trafikantbeteendet och det faktiskt

uppvisade beteendet skulle kunna överbryggas genom att förbättra

informationen till trafikanterna om det berättigade i de sam-

hälleliga kraven. Det finns anledning att misstänka att denna

förhoppning bygger på en övervärdering av säkerhetsmotivets

betydelse för trafikantens beteende. I en finsk undersökning

(Summala, Hakuli och Pasanen 1988) visade man att en grupp tra-

fiksäkerhetsexperter i en viss situation överskred den gällande

hastighetsbegränsningen i väsentligt högre utsträckning än vad

övriga trafikanter gjorde. Ett resultat av detta slag gör givet-

vis att man blir ytterst betänksam inför möjligheterna att för-

bättra efterlevnaden av gällande hastighetsbegränsningar genom

informationsinsatser.

Det grundläggande strategiska målet för de flesta trafikanter

torde vara att transportera sig själva, passagerare och gods

från ett ställe till ett annat. Till detta mål kommer en upp-

sättning taktiska mål som kan beskrivas som de villkor under

vilka denna transport skall ske. Ett viktigt villkor är givetvis

att transporten skall genomföras utan att någon olycka inträf-

far. Trafikanten utformar sitt taktiska och operativa beteende

så att han upplever att han har en sådan kontroll över sin för-

flyttning att han inte kommer att råka ut för någon olycka. Man

kör på vägens högra sida, man kör inte mot körriktningen på

enkelriktad gata, man anpassar hastigheten så att man inte slad-

dar av vägen i kurvor osv. Åtminstone de flesta bilister lyckas

egentligen väl med denna kontrolluppgift, eftersom medelskade-
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kvoten är så låg somca 0.15 personskadeolycka per miljon for-

donskilometer (Björketun 1989). Om vi antar att normalföraren

kör i genomsnitt 15 000 km per år kan denna skadekvot översättas

till ett väntevärde på en personskadeolycka per 450 år per per-

son. Om trafikanten skulle ha en realistisk uppfattning om denna

siffra är det inte orimligt att han skulle finna denna säkerhet

helt tillräcklig. I ett samhälleligt perspektiv betyder emeller-

tid samma siffra att det är en förare per 450, som varje år

drabbas av enpersonskadeolycka.

Andra mer generella krav, som trafikanten kan antas ställa på

hur hans transporter skall genomföras, är krav på framkomlighet,

god transportekonomi, komfort och krav på att uppleva sig själv

som en samhällssolidarisk medborgare. Dessa senare krav är för-

modligen effektivare att utnyttja för att påverka trafikantbe-

teendet än säkerhetskravet.

Framkomlighetskravet påverkar trafikanternas strategiska och

taktiska beteende. Trafikanten gör sådana transportmedelsval och

vägval att han/hon behöver ägna så lite tid som.möjligt åt att

transportera sig - här undantas givetvis rena nöjesresor - att

trafikanters vägval som regel styrs av kravet på att minimera

restiden är en självklarhet men vilka egenskaper är det som gör

att ett vägalternativ upplevs som snabbare än ett annat? Det

finns anledning att misstänka att det inte endast är faktisk

restid som är avgörande för denna upplevelse. Vilken effekt på

den upplevda restiden har signalregleringar, tillgången till

stigningsfält, lokala sänkningar av hastighetsgränsen på hög-

hastighetsvägar osv? När det gäller det operativa beteendet så

är det rimligt att anta att kravet på att minimera restiden på-

verkar trafikantens kontroll av hastigheten. Det är rimligt att

anta att trafikantens operativa hastighetskontroll i stor ut-

sträckning även bestäms av andra faktorer som t ex kravet på

komfort. Denna kontroll kan även antas styras av en allmän

effektivitetsprincip, som innebär att vi söker utnyttja våra

resurser så effektivt som möjligt ävenom vi inte vet vad vi

skall göra med den tidssvinst vi gör. Eftersom bilisternas

hastighetsanpassning är av så central betydelse för säkerheten
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borde det vara av intresse att kartlägga de motiv och mekanismer

i övrigt som styr hastighetsregleringen.

De ekonomiska krav som trafikanten ställer på sinatransporter

är framför allt av betydelse för hans/hennes strategiska bete-

ende. I första hand tänker man kanske på övergripande transport-

politiska åtgärder när man talar om ekonomisk styrning av tra-

fiken som t ex förändrade Skatteregler vad gäller kostnaden för

resor till och från arbetet, energibeskattning osv. Under de

senaste åren har intresset ökat, för att använda ekonomiska

styrmedel i mer lokala sammanhang, för att minska trängsel och

luftföroreningar. Centrala förslag i Storstadstrafikutredningens

(SOU 1990:16) förslag går ut på att påverka resandet med hjälp

av parkeringsavgifter och s k områdesavgifter. Här är givetvis

frågetecknen många. Områdesavgifter som innebär att man tar

betalt för den trängsel och de luftföroreningar, som trafikanten

förorsakar inom ett område endast kommit till användning i

ytterst begränsad utsträckning tidigare i Singapore (Nilsson och

Jönsson 1977) och Hongkong (Karney 1986). Jan Oven Jansson

(1986) har presenterat en "Ekonomisk teori för styrning av bil-

trafik i tätort" genom att åsätta utnyttjandet av gatumark för

trafik och parkering ett marknadsmässigt pris.

Det finns starka skäl för att intressera sig för transportkost-

nadernas effekt på trafikantbeteendet, även om man inte avser

att aktivt gå in och försöka styra trafikantbeteendet med hjälp

av ekonomiska åtgärder. I ett nordiskt projekt har man i olika

studier och analyser belyst frågan om fordons- och trafikförsäk-

ringens utformning kan tänkas påverka trafikanternas beteende

(Backman och Mikkonen 1984, Eriksson 1986 och Pettersson 1982).

Intresset för att finansiera Vägunderhåll och väginvesteringar

genom avgifter, som tas ut av trafikanterna, har ökat under

senare år, vilket kommer till uttryck i Vägavgiftsutredningen

(Vägverket 1989). Även om det i fråga om denna typ av avgifter

finns väsentligt mer erfarenhet än när det gäller områdesavgift-

er, eftersom vägavgifter av finansieringsskäl är förhållandevis

vanligt utomlands, så finns det många frågetecken vad gäller

effekterna på trafikantbeteendet.
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Komfort är givetvis en viktig kvalité hos vägen. Ett problem som

Alm (1989) påpekat är, att trafikantens upplevelse av komfort

beror av enmängd faktorer varav endast en del är knutna till

påverkbara fysiska egenskaper hos väg och trafikmiljön. Det är

väsentligt, att vi får kunskap, om vilka dessa egenskaper är för

att kunna skapa en god avvägning mellan komfort och kostnad.

Hastighetsdämpande vägbulor är ett exempel på hur trafikantens

komfortkrav kan användas för attaktivt styra trafikantbeteendet

(se t ex Pettersson 1979). Det ger samtidigt ett exempel på pro-

blemet med det mångdimensionella komfortbegreppet. Givetvis är

det inte endast obehaget av den vertikalacceleration som guppet

ger upphov till som upplevs som obehaglig, risken för skador på

fordon och last spelar troligtvis en väsentlig roll för effekten

av de hastighetsdämpande vägbulorna.

Det styrinstrument, som. man kanske i första hand kommer att

tänka på när det gäller trafikantbeteende är de lagar, som reg-

lerar trafikanternas beteende och det övervaknings- och sank-

tionssystem, som är knutet till denna lagstiftning. De flesta

lagar, som reglerar trafikantbeteendet, torde upplevas som

självklara för att upprätthålla en rimlig säkerhet och en accep-

tabel framkomlighet, varför någon övervakning av dessa regler

knappast behövs. Som exempel kan nämnas kravet att köra på höger

sida av vägen och att inte köra mot enkelriktad körriktning. I

andra fall kan övervakning och sanktioner vara nödvändiga, detta

gäller t ex hastighetsbestämmelserna och kraven på trafiknykter-

het. Det finns en del som talar för att sanktionens omfattning

dvs bötesbeloppets storlek eller frihetsstraffets längd, är av

underordnad betydelse för efterlevnaden medan däremot risken för

att bli upptäckt är av viss betydelse (Nilsson och Åberg 1986).

Det är rimligt att anta att inte endast risken för att bli di-

rekt utpekad av polisen som lagöverträdare utan även behovet av

att uppleva sig själv som en laglydig lojal medborgare spelar en

stor roll för efterlevnaden.

Förutom de här beskrivna motiven, som antas styra vårt beteende

som trafikanter, finns det givetvis en mängd individuellt och
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lokalt betingade motiv, som kan antas vara av betydelse. Det bör

också påpekas, att den uppdelning i olika kategorier av krav,

som gjorts här givetvis endast är praktiskt betingad. Önskar man

beskriva motivationen på enmycket generell nivå så skulle vi

kunna föra tillbaka alla motiv på ett överlevnadsmotiv, vilket

givetvis skulle vara lika opraktiskt som att specificera i olika

motiv för varje typ av beteende.

När man talar om motivation i trafiksammanhang, så görs det ofta

därför att man vill förändra beteendet, genom att förändra tra-

fikanternas attityder och därmed deras motiv. Denna aspekt på

motivation har här helt förbigåtts, dels därför att attitydpå-

verkande åtgärder rimligen ligger vid sidan om de åtgärder, som

väghållaren kan vidta, dels därför att författarna är tveksamma

till möjligheterna, att med rimliga insatser åstadkomma så

grundläggande attitydförändringar, att det skulle kunna förändra

trafikanternas beteende. Däremot är det väsentligt att känna

till vilka motiv och värderingar, som styr beteendet för att

kunna förutsäga effekten av och för att aktivt kunna styra be-

teendet med alternativa utformningar av väg- och trafikmiljön.

5.3 Trafikanternas kunskap och erfarenhet

Enligt den modell, som presenterats (fig. 3) styrs trafikantens

beteende av att han söker reagera på de egenskaper i omvärlden

så att han/hon skall uppnå de mål someftersträvas. För att det-

ta skall vara möjligt måste trafikanten ha information om hur

omvärlden är beskaffad. Kunskap kan betraktas som tidigare in-

hämtad information. Detta innebär att kunskap inte begränsas

till verbala representationer av betydelsefulla egenskaper hos

trafiksystemet. Möjligen skulle trafikerfarenhet vara en bättre

term men då riskerar man å andra sidan att utesluta vissa typer

av kunskap som är av betydelse för det strategiska beteendet.

När vi talar om trafikkunskap så avses här såväl kunskaper, som

kan ligga till grund för beteenden av problemlösande karaktär

(kunskapsbaserad nivå) som regelkunskap (regelbaserad nivå) och
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färdigheter (färdighets nivå). Enligt modellen påverkar trafi-

kantens kunskap såväl trafikantens informationsinhämtning som

den tolkning och de beslut som sedan följer.

Det mest påtagliga sätt på vilket informationsinhämtningen på-

verkas av trafikantens kunskap är kanske att de egenskaper i

trafiksituationen, som man redan känner till, behöver man inte

ägna tid åt att registrera igen. Detta gör att man kan koncen-

trera sig på de för situationen mer unika egenskaperna. En stan-

dardisering av trafikmiljön kan dock om den är bristfälligt ge-

nomförd innebära försämringar av trafiksäkerheten genom att leda

till felaktiga förväntningar.

Ex: Motorvägen är en hårt standardiserad trafikmiljö, där stan-
dardiseringen förmodligen bidragit till så väl god framkomlighet
som trafiksäkerhetf En av de egenskaper som ingår i denna stan-
dard är att av- och påfarter ansluter till det högra körfältet.
Man kan då fråga sig vilka konsekvenser det har att man från
Essingeleden i Stockholm har av- och påfarter mot Sockenvägen
som ansluter till motorvägens vänstra körfält. Stockholmaren har

förmodligen vant sig vid denna inkonsekvens, men nog finns det
anledning att misstänka att en och annan turist från landsorten
haft besvär med dessa av- och påfarter. Ett annat exempel på
problem som kan uppkomma genom att kunskapen om trafikmiljön
blir alltför väletablerad, som många av oss torde ha upplevt, är
när hastighetsbegränsningen på den väg man dagligen färdas på
ändras. Enligt författarnas erfarenhet kan man passera de nya
skyltarna åtskilliga gånger utan att notera förändringen trots,
att man när man kör på främmande vägar är mycket uppmärksam på
vilka hastighetsgränser, som gäller.

Trafikantens erfarenhet påverkar även informationsinhämtningen

på så sätt, att han/hon lär sig var informationen skall sökas

och vilken information, som är viktig. I ett nästan klassiskt

experiment visade Mourant och Rockwell (1972) när man registre-

rade bilförares ögonrörelser, att oerfarna förare riktade blick-

en på ett område, som låg närmare det egna fordonet och mer mot

vägkanten än vad mer erfarna bilister gjorde.

När det gäller att tolka den information, som vi inhämtar till

en meningsfull bild av omvärlden, är vår tidigare erfarenhet av

utomordentlig betydelse. Den perceptionspsykologiska forskningen

är full av exempel på, hur våra förväntningar på omvärlden grun-

dade på vår tidigare erfarenhet kan vara så väletablerade att de
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kan leda till mycket dramatiska feltolkningar (se t ex Forgus

1966). Man kan se det så, att vi med hjälp av vår erfarenhet

bygger upp en föreställning om hur omvärlden är beskaffad. Denna

föreställning betraktar vi sedan som sann ända till dess att vi

fått tillräcklig information för att kunna avvisa den så som

felaktig. Mycket talar för, att vi är konservativa i denna pröv-

ning av våra föreställningar om omvärlden. Detta är förmodligen

rationellt vid de flesta tillfällen. I en situation där vi skall

tolka vår omvärld under tidspress så som i vårt taktiska och

operativa beteende som trafikanter, är givetvis de tidsvinster,

som denna "hypotestestningsmetodik" leder till, av stor betydel-

se. Metodens konservativa inriktning skapar dock problem i den

tidspressade situationen, eftersom det ofta inte ges utrymme för

någon förnyad prövning. Konsekvenserna för väghållaren av detta

resonemang är rimligen, att man bör utforma väg- och trafikmil-

jön så att den stämmer så väl överens med trafikantens förvänt-

ningar som möjligt och att, i de fall avvikelser förekommer, så

skall man göra dessa övertydliga och möjliga att registrera i

god tid innan trafikanten måste ta hänsyn till dem" Att förvarna

för eventuella oväntade händelser, genom att sätta upp varnings-

märken är en av de mest etablerade trafiksäkerhetsåtgärderna.

Användningen av s k bullerremsor och utformningen av miljöprio-

riterade genomfarter kan sägas vara ett sätt att göra föränd-

ringar i trafikmiljön övertydliga. Författarna är av den upp-

fattningen, att metoden att påverka trafikantens förväntningar

genom att göra avvikelserna övertydliga, är mycket effektivare

än att arbeta med varningsmärken.

Ett område där man skulle önska att ökade forskningsresurser

sätts in, gäller frågan om relationen mellan vägmiljöns utform-

ning och trafikanternas förväntningar. Det skulle framför allt

vara intressant att studera vilka förväntningar nyblivna bil-

förare har med avseende på sannolikheten för olika händelseut-

fall i olika trafikmiljöer.

Man kan frestas att tro, att problem som rör trafikanternas kun-

skaper huvudsakligen berör de myndigheter som handhar trafikant-

utbildningen och endast är av sekundärt intresse för dem som
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ansvarar för väg- och trafikmiljöns utformning. Att så inte är

fallet illustreras på ett dramatiskt sätt av figur 4. Bakom den-

na för alla som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor mycket kända

fördelning av andelen dödade och skadade personer i polisrap-

porterade trafikolyckor över ålder så ligger många olika för-

klarande faktorer. En väsentlig sådan förklarande faktor är rim-

ligen, att den nyblivne körkortsinnehavaren har mycket att lära

sig, utöver vad den formella förarutbildningen givit, innan

olycksrisken planar ut någon gång i trettioårsåldern.

Antal personer per 100 000

av medelfolkmängden
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Figur 4 Dödade ochskadade personer i polisrapporterade väg-
trafikolyckor, per 100 000 av folkmängden inom varje
ettårsåldersgrupp 1988. (Figuren hämtad från Trafik-
skador 1988. SCB 1989.)

Så länge vi inte kan förbättra den formella trafikantutbildning-

en så att ålderspuckeln i figur 4 kapas, så ligger det ett tungt

ansvar på väghållaren att utforma väg och trafikmiljön, så att

den erbjuder goda möjligheter att bygga upp en användbar erfar-

enhet. Samtidigt måste miljön vara så "förlåtande" som möjligt

för att minimera effekterna av olyckor. Man kan säga att det är

den oerfarne trafikantens kapacitet, som bör vara dimensione-

rande för de säkerhetskrav vi ställer på trafikmiljöns utform-

ning.
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Vi vet i dag inte särskilt mycket om vad som skiljer den oer-

farne bilisten från den erfarne. Enligt den modell över rela-

tionen mellan trafikantuppgift och psykologiska kontrollmeka-

nismer som presenterades i kapitel 4 kan vi förvänta oss att de

unga trafikanterna får problem beroende på bristande rutin. Dvs

de tvingas kontrollera taktiska och operativa trafikantuppgifter

med alltför tidskrävande psykologiska kontrollmekanismer. Olycks-

statistiken visar att unga förare framför allt är överrepresen-

terade i singelolyckor (SCB 1989). Detta skulle kunna tyda på

att det i första hand är frågor som rör hastighetsanpassning och

visuell ledning som är väsentliga för att förbättra säkerheten

för de nyblivna bilisterna. Att man har problem.med den visuella

ledningen framgår av den ovan relaterade undersökningen av

Mourant och Rockwell (1972).

Solliday (1974) presenterar en studie, som visar, att när er-

farna och oerfarna bilförare ombeds att peka ut risker i trafik-

en, uppfattar de oerfarna förarna fler risker genererade av

fasta objekt, medan de erfarna i första hand ser risker förknip-

pade med rörliga objekt (medtrafikanter). Detta verkar i och för

sig rimligt med tanke på de unga förarnas överrepresentation i

singelolyckor, men det kan även tolkas så att en av de saker,

som erfarenheten bidrar till, är attman övergår från ett sta-

tiskt till ett mer dynamiskt sätt att betrakta trafiken.

Även äldre trafikanter har en förhöjd olycksrisk. Detta framgår

ej av figur 4 eftersom ingen hänsyn tas till de olika ålders-

gruppernas exponering för trafik. Det kan ligga närmast till

hands att förklara de äldres problem som ett resultat av de rent

fysiologiska förändringar som vi utsätts för i samband med åld-

randet. Det finns dock anledning att påpeka att äldre förare, i

enlighet med den i kapitel 4 presenterade modellen över trafi-

kantens kontroll av trafikantuppgiften, pga sin långa erfarenhet

kan bli alltför rutinerade eller få så starka förväntningar på
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hur trafikmiljön är beskaffad att de ej registrerar oväntade

avvikelser från en standardutformning eller uppvisar ett alltför

stereotypt beteende som trafikant. Det bör dock påpekas att vår

kunskap om orsakerna till de äldres problem i trafiken fort-

farande är mycket grund.
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6 INFORMATIONSÖVERFÖRING I TRAFIK

Detta avsnitt bygger till vissa delar på VTI meddelande 289

"Problemanalys rörande informationsöverföring i trafik"

(Pettersson 1982).

Vår förmåga, att inhämta information om vår omvärld, har utveck-

lats för en helt annan situation än den tekniskt avancerade

situation, vi står inför i dag. För en bilist kan det uttryckas

så, att han är utrustad med en förmåga att registera trafikmil-

jön, som svar mot de krav, som ställs då han i dagsljus färdas

fram i promenadtakt eller på sin höjd springer, men som han

tvingas använda sig av i en situation där han färdas med hastig-

heter, som är mångdubbelt större och med ljusförhållanden, som

är väsentligt sämre. Trafikmiljön har endast i ringa grad anpas-

sats till de krav de höga hastigheterna ställer på den informa-

tionshantering, som bilisten svarar för. Bilförarens största

begränsning, vad gäller förmågan att inhämta och bearbeta infor-

mation, ligger därför i den tid, som denna informationsprocess

tar i anspråk (se t ex Cumming 1964).

6.1 Definition av information

För det fortsatta resonemanget är det nödvändigt att ge en något

mer preciserad beskrivning av vad som här avses med information.

Med informationsinhämtning avses reduktion av osäkerhet eller

annorlunda uttryckt, för att en trafikant skall kunna sägas ha

fått någon information om omvärlden krävs, att han fått reda på

något han inte redan tidigare kände till men som han hade behov

av att ha kunskap om. Detta innebär alltså att informationsmot-

tagarens mål och tidigare kunskap är avgörande för vilka egen-

skaper i trafikmiljön, som kan betraktas som information. Det

som är väsentlig information för den ene trafikanten kan vara

helt utan intresse för den andre. För en bilist, som för första

gången färdas på E4 norr om Norrköping och skall ta sig till

Katrineholm, så förmedlar vägvisningen vid avfarten mot väg 55

väsentlig information, medan samma vägvisning givetvis inte ger
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någon information till den bilist, som dagligen färdas mellan

Norrköping och Katrineholm, eftersom han redan vet hur han skall

åka, och inte heller till den som är på väg till Stockholm,

eftersom han inte har något behov att veta hur man tar sig till

Katrineholm.

6.2 Förhållandet mellan sinnesintryck och information

Det våra sinnen registrerar av omvärlden kan inte sägas vara

information utan på sin höjd enkla sinnesupplevelser - "cues" -

med vars hjälp vi kan få den information vi behöver. Det buller

eller de vibrationer, som vi registrerar som bilister utgör

ingen information i sig. Vilken hastighet fordonet har och vilka

hastighetsförändringar som åstadkommes när man gasar och bromsar

är däremot viktig information, för att man skall klara av att

kontrollera sin framfart. Genom erfarenhet lär man sig att för-

knippa en variation i motorljud och vibrationer med en variation

i hastighet. Redan för att trafikanten skall registrera informa-

tion krävs alltså en tolkning av de sinnesintryck han får. Med

tolkning avses här slutsatser från registrerade sinnesupplevel-

ser om isolerade egenskaper hos väg- och trafikmiljön. Tolkning

i betydelsen strukturering av informationen till en meningsfull

upplevelse av trafiksituationen behandlas i nästa avsnitt.

De fysiska signalerna från omvärlden ger upphov till enkla upp-

levelser av typ ljushet, färg, tonhöjd osv. För att dessa upp-

levelser skall bli meningsfulla, måste de kombineras med var-

andra och ställas i relation till individens tidigare erfaren-

het. Karaktäristiskt för människans tolkning av den fysiska om-

världen är alltså att tolkningen är beroende av den aktuella

situationen.

Ex: Ett vitt papper upplevs som vitt vare sig vi betraktar det i
dagsljus eller månsken trots att mängden ljus, som når näthinnan
skiljer sig avsevärt från varandra vid de två tillfällena.Det
avgörande för ljushetsupplevelsen är inte den absoluta mängden
ljus utan kvoten mellan de ljusmängder, som olika ytor i omgiv-
ningen reflekterar. Detta fenomen kallas ljushetskonstans. En
sådan strävan efter konstans i vår upplevelse av omvärlden är
karaktäristisk för perceptionsprocessen. Dvs, vi strävar efter

VTI RAPPORT 370



39

att tolka förändringar i omvärlden i termer av, att det är den
situation, som förändras och inte objekten, som ingår i denna
situation.

Ex: Om vi ser en bil och upplever att projektionen av bilen på
näthinnan ökar i storlek så tolkar vi inte det så att vi ser en
bil, som växer utan så att avståndet mellan oss och bilen mins-
kar. Olika typer av konstansfenomen kan antas spela en avgörande
roll för vår förmåga att bedöma mer komplexa variabler som av-
stånd, hastighet, och tid. Detta innebär att i de fall signa-

lerna från den omgivande miljön begränsas, som t ex i samband
med mörkertrafik så riskerar man inte endast att väsentlig in-
formation går förlorad utan även att de sinnesupplevelser/"cues"
man faktiskt registrerar misstolkas.

Jansen (1972) har demonstrerat hur begränsad vår förmåga är att

i mörker bedöma avstånd till framförvarande fordon, en typ av

bedömningar som vi klarar av att göra förhållandevis bra i dags-

ljus (se t ex Jones och Heimstra 1964 och Norling 1963).

6.3 Sensoriska begränsningar

Den mest påtagliga begränsningen i trafikantens möjlighet att

registrera information om den trafikmiljö han färdas i de mänsk-

liga sinnenas begränsade förmåga att registrera omgivningen.

Människans sinnen registrerar förändringar i energiflödet från

den omgivande miljön. För att en signal som när ett sinnesorgan

överhuvudtaget skall registreras krävs att den har en viss mini-

mistyrka. Man brukar tala om den absoluta tröskeln för en viss

typ av stimulering. För att en förändring i signalens styrka

skall kunna registreras krävs att förändringen är av en viss

minimistorlek. Man brukar tala om differanströskeln för en viss

typ av stimulering. Den senare typen av trösklar torde vara den,

som i trafiksituationen är av störst intresse eftersom vi som

trafikanter registrerar signalerna från omvärlden mot en bak-

grund av brusstimulering.

Upplevelsetrösklar för olika typer av visuell stimulering brukar

framför allt beskrivas i termer av upptäcktsavstånd, dvs det

längsta avstånd på vilket en trafikant kan upptäcka en given

signal. Detta verkar vara ett rimligt sätt att beskriva trafi-

kantens kapacitet att registrera signaler från omvärlden efter-
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som det inte är tillräckligt, att registreringen äger rum. Det

krävs dessutom att han gör det i så god tid, att han hinner vid-

taga de åtgärder, som kräves. I figur 5 ges ett exempel på denna

typ av trösklar hämtad från en undersökning av upptäcktsavstånd-

et för olika typer av fotgängarreflexer (Berggrund och Rumar

1975).

Ål Upptocktsovstönd

vid halvljusmöte (meter)
300*

200*

 

100* °

 

i;
r

i 6 13 få

Reflexförmågaj) i med 2
lux/cm

hos respektive reflexanordning

Figur 5 Reflexanordningars synbarhet i förhållande till deras
reflexförmåga och storlek. mcd = millicandela.
Figuren hämtad från Bergrund, U. och Rumar, K. Fot-
gängarreflexer - egenskaper och synbarhet. Stencil
Trafikforsningsgruppen Psykologiska institutionen,
Uppsala Universitet 1975.

Av figuren framgår t ex att en reflex, som har reflexförmågan 6

(mcd/cm2)/lux och en reflekterande yta om 20 cm2 är möjlig att

upptäcka på 120 m avstånd, medan en reflex med samma reflexför-

måga men, som har en reflekterande yta som är fyra gånger så

stor är möjlig att upptäcka på ca 150 m avstånd.

En upplevelsetröskel kan sägas specificera de betingelser under

vilka en given signal från omvärlden från fysiologisk synpunkt

är möjlig att registrera för människan. I exemplet ovan anges

tröskeln för signalen från en fotgängarreflex i termer av

reflexens reflexförmåga, den reflekterande ytans storlek och det
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avstånd på vilket reflexen är möjlig att upptäcka. Till detta

bör läggas att det reflekterande ljuset var vitt ljus från bil-

strålkastare, att experimentet genomfördes i mörker, och att den

tid försökspersonerna hade på sig att upptäcka reflexen inte

begränsades av försöksledaren. Det är alltså inte tillräckligt

att beskriva upplevelsetröskeln för en viss typ av signal enbart

i termer av den fysikaliska styrkan på signalen. För att trös-

kelbeskrivningen skall vara meningsfull krävs att alla de fakto-

rer som påverkar styrkan av den signal som når receptororganet

specificeras.

En förutsättning för att upplevelsetrösklar av den typ som be-

skrivits här skall vara av intresse är givetvis att de inte

varierar alltför mycket. Normalt varierar den mänskliga förmågan

att registrera omvärldssignalerna mycket lite över individer.

Synskärpedefekter är visserligen vanliga men de kan som regel

avhjälpas med korrektionslinser. Vidare kan nämnas att ca 8 % av

den manliga befolkningen uppvisar någon typ av färgseendedefekt

huvudsakligen s k röd/grön-färgblindhet.

Troligen är den variation i förmågan att registera omvärldssig-

nalerna som individen uppvisar från ett tillfälle till ett annat

av större betydelse än variationen mellan individer. En del av

inomindividsvariationen kan rimligen förklaras som en varierande

vakenhet eller uppmärksamhet. En annan del av variationen beror

på de mänskliga sinnenas stora anpassningsförmåga dvs det som

brukar gå under benämningen adaption.

Ur funktionell synpunkt kan adaptionen sägas innebära att indi-

viden kan anpassa den referensram relativt vilken omvärlden upp-

levs till de krav miljön ställer, ungefär som man på vissa mät-

instrument kan välja olika skalor beroende på inom vilket mät-

område man önskar mäta. Adaptionsförmågan är alltså i grunden en

kapacitetshöjande egenskap hos våra sinnen.

Ett problem som följer avatt våra sinnen anpassar sig till den

förhärskande intensiteten hos signalerna från omvärlden är att

det medför att vi kan ha svårigheter att registrera konstanta
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tillstånd. Ju längre tid en förare håller en konstant hastighet

desto mer vänjer han sig vid - adapteras han till det signal-

mönster som svarar för hastighetsupplevelsen. Detta innebär att

hans direkta upplevelse av hastigheten försvagas allt eftersom

tiden går. Resultatet av detta är det fenomen som brukar benäm-

nas fartblindhet.

6.4 Uppmärksamhet

Vår registrering av omvärlden är en aktiv process där vi med-

vetet söker information. Att ett objekt eller en förändring är

möjlig att upptäcka innebär inte att den med säkerhet upptäcks.

De upptäcktsavstånd, som presenteras i figur 5 gäller för föra-

re, som har blicken riktad mot den punkt i miljön där reflexen

finns och, som dessutom har en stark förväntan på att det fak-

tiskt finns en reflex att upptäcka. Det avstånd på vilket re-

flexen upptäcks bör rimligen vara väsentligt kortare för den

bilist, som färdas i normal landsvägstrafik beroende på att han

inte kontinuerligt har uppmärksamheten riktad mot vägkanten,

dels beroende på att han även har andra trafikanter än fotgäng-

are att hålla reda på, dels beroende på att sannolikheten för

och därmed hans förväntan på att det skall uppträda en fotgäng-

are på vägrenen i ett givet ögonblick torde vara mycket liten.

Individens kontroll av sin omvärldsregistrering sker genom vad

vi i dagligt tal brukar benämna uppmärksamhet. Uppmärksamheten

kan variera så väl vad avser nivå som inriktning. Uppmärksam-

hetsinriktningen bestäms av av individens mål och tidigare er-

farenhet men kan också påverkas direkt av omgivningen.

Ex: En bilist som kör in i en tätort där han önskar stanna en
stund inriktar uppmärksamheten på att i första hand finna en
parkeringsplats och inte på att finna genomfartsleden - vilket i
och för sig kan skapa problem när han senare skall fortsätta
resan. När hansöker av omgivningarna på jakt efter parkerings-
platsen så inriktar han sin uppmärksamhet framför allt mot om-
råden där han på grund av sin erfarenhet upplever det som sanno-
likt, att det skall finnas parkeringsplatser. Detta i sin tur
kan medföra att han inte upp täcker ett stort parkeringshus
beroende på att det inte finns sådana 'i den trakt varifrån han
kommer.
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För att öka möjligheten för trafikanterna att upptäcka parke-

ringshuset kan man t ex sätta upp en blinkande vägvisnings-

skyltar som visar vart man skall åka för att finna parkeringen.

Detta senare fenomen, dvs att vissa signaler förmår att dra till

sig uppmärksamheten, även om individen inte direkt letar efter

denna signal, medan han inte alls uppmärksammar andra signaler,

brukar i den psykologiska litteraturen benämnas "cocktail party

fenomenet". Denna egenskap hos den mänskliga upplevelseförmågan

är av centralt intresse i samband med trafikantens informations-

inhämtning, inte minst därför att signaler som har denna förmåga

att dra till sig uppmärksamheten kan bidra till att trafikanten

missar annan information. Som exempel på detta problem kan de

allt oftare förekommande skyltarna med rörlig reklam längs våra

vägar nämnas.

Uppmärksamhetsnivå och vakenhetsnivå står här för samma fenomen.

Graden av uppmärksamhet påverkas rimligen av den kunskap man har

om var och när väsentlig information uppträder. Man kan köra bil

med en lägre uppmärksamhetsnivå på enmotorväg än inne i en

central stadskärna. Ett speciellt uppmärksamhetsproblem i trafi-

ken beroende på de höga hastigheterna är att förmå bilisterna

att i tid anpassa sin uppmärksamhetsnivå i de fall man färdas i

en informationsfattig miljö och närmar sig ett avsnitt, som

ställer högre krav på trafikantens informationshantering. Man

behöver någon typ av "väckarklocka" när man på en högstandardväg

t ex närmar sig en vägarbetsplats som kraftigt inkräktar på

framkomligheten eller när motorvägen upphör och övergår i en mer

krävande vägmiljö. För att lösa detta problem har man framför-

allt använt sig av blinkande signaler men även s k bullerremsor

(se t ex Pettersson 1981).

De tidigare relaterade undersökningarna av Mourant(l972) och

Soliday (1974) beskriver uppmärksamhetsstrategier beroende av

trafikerfarenhet. Hur trafikanten fördelar sin uppmärksamhet i

olika trafiksituationer, är däremot en fråga som är sämre be-

lyst. Den borde däremot vara viktig att besvara, för att göra

det möjligt att utforma trafikmiljön i enlighet med trafikan-

ternas förutsättningar.
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Än viktigare än det ovan skisserade problemet är att utveckla

metoder för att kvantitativt mäta trafikantens uppmärksamhets-

nivå och hur mycket av den tillgängliga uppmärksamheten, som han

ägnar trafiken. Orsaken till detta är att bilisten kan sägas

vara operatör i ett - åtminstone till vissa delar - så kallat

"self paced system". Dvs bilföraren kan genom sitt hastighetsval

delvis själv bestämma vilka krav på informationshantering, som

trafikmiljön kommer att ställa. Trafikantens möjlighet att på

detta sätt kompensera en hög hastighet med en hög uppmärksam-

hetsnivå och genom att fördela mer av den tillgängliga uppmärk-

samheten på trafiken skapar problem då man önskar att utnyttja

hastigheten som ett indirekt trafiksäkerhetsmått. En utebliven

effekt på hastigheten behöver inte med nödvändighet betyda att

åtgärden är verkningslös. Det kan ju mycket väl vara så att tra-

fikanten väljer att behålla hastigheten för att i stället öka

uppmärksamheten. Som exempel på åtgärder där denna Vägning av

hastighet och uppmärksamhet kan skapa problem då man önskar ut-

värdera effekten kan nämnas varningsmärken och sk bullerremsor -

"rumble strips" -.

Trafiksäkerheten som följd av en åtgärd kan också förbättras

även om både hastighet och uppmärksamhet är oförändrad under

förutsättning att trafikmiljön ställer lägre krav på trafi-

kanten. Detta kan t ex vara resultatet av separeringsåtgärder

och avstängningar av utfarter på högtrafikerade vägar.

Empiriska studier av effekten av trafikmiljön på bilförares has-

tighet och kognitiva belastning har dock visat att förarnas has-

tighetsreduktion inte kompenserar helt för variationen i de krav

på informationshantering som miljön uppvisar. Harms (1986 och

1991) visade att förarnas kognitiva belastning var högre samti-

digt som hastigheten minskade på genomfartsvägar genom tättbe-

byggda områden och i landsvägskorsningar jämfört med rena lands-

bygdsvägar.
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6.5 Trafikantens tolkning och upplevelse av trafiken

Hittills har vi talat om informationen till trafikanten i termer

av isolerade egenskaper som karaktäriserar olika objekt i tra-

fikmiljön. För att informationen skall vara användbar som under-

lag för beslut om vilka åtgärder man skall vidtaga är det nöd-

vändigt att den sätts samman till någon typ upplevelse av tra-

fiksituationen. Hur detta går till vet vi inte. Det kan dessutom

mycket väl vara så att det inte är fråga om att sätta samman

delar till en helhet utan att helheten är det primära och det

först är efter en analys av helheten som vi kan urskilja delar-

na. En sådan mer holistisk syn på hurmänniskan upplever sin

omvärld har bl a presenterats av Neisser (1978). Författarnas

uppfattning är att vi måste närma oss problemet från båda hål-

len. Viktiga förutsättningar för upplevelsen av trafiksitua-

tioner ligger givetvis i att vi upptäcker de olika objekten,

klarar av att bedöma hastigheter och avstånd osv. Men samtidigt

är det svårt att tänka sig att vi t ex som bilister skulle fatta

beslut om omkörningar genom att sätta samman information om de

olika trafikelementens relativa avstånd och hastigheter till en

kalkyl som visar om omkörningen kan genomföras eller ej. Ett mer

holistiskt sätt attbetrakta detta problem är att tänka sig att

trafikanten genom erfarenhet har utvecklade mönster för olika

situationer och att en central del av informationshanteringen är

inriktad på att registrera eventuella avvikelser mellan dessa

mönster och den konkreta trafiksituation man faktiskt befinner

sig i. Ett sådant synsätt borde även gå väl att förena med den

av Rasmussen (1986) presenterade modellen för mänskligt beteende

i människa-maskinsystem.

Hur trafikantens upplevelse av trafiken ser ut är givetvis prin-

cipiellt omöjligt att beskriva annat än genom ren introspektion.

Vi kan dock sluta oss till vissa egenskaper-som denna upplevelse

måste ha. Upplevelsen måste ha en sådan form att den möjliggör

en förutsägelse av vad som kommer att inträffa eller hur situa-

tionen kommer att utvecklas beroende på vilket handlingsalterna-

tiv som väljs. Gibson och Crooks (1938) har föreslagit en modell

för trafikantens upplevelse av trafiksituationen, som uppfyller
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dessa krav och som dessutom ger en holistisk bild av trafik"

situationen. Modellen gör det möjligt att beskriva hur trafikan"

ten kontinuerligt anpassar sitt beteende efter situationens

krav.

Modellen kan illustreras med utgångspunkt från figur 6. Man

tänker sig att föraren organiserar den information han får som

ett "fält för fri körning". Detta fält beskriver i ett givet

Ögonblick inte det område som för tillfället är fritt från

hinder utan ett område, som enligt förarens uppfattning kommer

att vara fritt från hinder då han passerar. "Fältet för fri kör-

ning" har en rumslig utbredning, men det är inte fixerat i den

fysiska vägmiljön utan har föraren eller fordonet som fast refe-

renspunkt. Föraren skjuter fältet framför sig, då han färdas

framåt, och han måste kontrollera på vilket sätt fältets ut-

sträckning förändras genom att inhämta information om möjliga

hinder. Vidare tänker man sig, att föraren har en uppfattning om

vad man kallar "minimum stoppingzone". Stoppzonen utgörs av det

område inom vilket föraren anser, att han inte kan stanna sitt

fordon. Förarens uppgift blir enligt modellen att styra fordonet

så att det ligger mitt i "fältet för fri körning" och att reg-

lera hastigheten och/eller den takt varmed han inhämtar informa-

tion om den omgivande trafikmiljön så att "stoppzonen" alltid är

mindre än fältet för fri körning. Figur 6 återger en trafik-

situation där en av bilisternas "fält för fri körning" liksom

hans "stoppzon" är inritade.
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Figur 6. Figuren visar en tillämpning av Gibsons fältteoreti-
ska modell på entrafiksituation där den högraste
bilistens fält för fri körning och stoppzon är marke-
rade. Figuren hämtad från Gibson och Crooks 1938.

Kvoten mellan "fältet för fri körning" och "stoppzonen" kan be-

traktas som ett uttryck för de säkerhetsmarginaler föraren krä-

ver. Vi skall inte ytterligare fördjupa oss i denna modell, som

hanterar många centrala problem för förståelsen av den informa-

tionsprocess som bilföraren skall svara för. Modellen kan ses

som ett exempel på en holistisk beskrivning av trafikantens in-

formationshantering, en inriktning, som det finns anledning att

bygga vidare på. Gibson och Crooks modell är dock enligt vår

uppfattning alltför generell, för att vara möjlig att använda

som bas för arbetet med att anpassa väg och trafikmiljöns ut-

formning till trafikanternas förutsättningar. Vi behöver i stål-

let empiriskt förankrade modeller, som beskriver trafikanternas

"upplevelse" av mer avgränsade trafiksituationer. Modeller som t

ex skulle kunna ge en bild av vilken strategi för information-

sinhämtning man använder i den aktuella situationen. Hur ser

trafikantens upplevelse ut? Var finns de stora osäkerheterna?

Vilka förväntningar har man på medtrafikanternas beteende? Vad

kan man och vad kan man inte tillåta sig att göra i denna situa-
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tion? osv. Helmers och Åberg (1978) har presenterat ett embryo

till en sådan modell vad avser bilisters "upplevelse" av trafik-

föringen i T-korsningar. Man har bl a visat att trafikanterna

har utvecklat ett informellt regelsystem som står i direkt strid

med det formella regelsystemet.

6.6 Trafikanternas beslut

Med utgångspunkt från den uppfattning trafikanten har om vad som

kommer att inträffa - dvs hans upplevelse av trafiksituationen -

vad han vill att skall inträffa - dvs hans mål - och hans er-

farenhet av vad olika åtgärder brukar leda till - dvs hans kun-

skap - skall trafikanten vidta de åtgärder som han anser krävs.

Trafikanters beslutsfattande och framför allt de risker, som

trafikanterna antas vara villiga att ta i samband med dessa be-

slut har under lång tid dominerat debatten kring trafikantbe-

teende. Utgångspunkten för debatten har varit den av Wilde

(1982, 1988) formulerade "riskhomeostasteorien". Teorien har

utsatts för allvarlig kritik utifrån så väl teoretisk (Slovic

and Fishohoff 1982) som empirisk utgångspunkt (McKenna, F.P.

1983) men har trots detta kommit att spela en så central roll

att den inte kan förbigâs.

Enligt "riskhomeostasteorien" styrs vårt beteende som trafikan-

ter av den risk vi accepterar - den så kallade "target level of

risk" -. Teorin säger att vi tolkar informationen om trafiken i

termer av vilken risk, som föreligger för att vi skall råka ut

för en olycka, och anpassar vårt beteende, så att denna risk så

nära som möjligt överensstämmer med den accepterade risknivån.

"The target level of risk" antas vara skild från 0 och inte

endast vara en accepterad utan även en eftersträvad risknivå.

Detta skulle innebära att vi upprätthåller denna risknivå genom

att t ex köra fortare eller mer vårdslöst om vi uppfattar situa-

tionen som så säker att olycksrisken ligger under "the target

level". En slutsats som Wilde drar är att de enda säkerhetsåt-

gärder, som på längre sikt kan ha någon effekt är sådana, som är
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inriktade mot att förändra trafikanternas "target level of

risk". Alla andra åtgärder kommer trafikanten att utnyttja, för

att förbättra sin framkomlighet och/eller minska den uppmärksam-

het han tvingas att ägna åt trafiken.

En viktig förutsättning för Wildes teori är, att vi som trafi-

kanter skulle ha möjlighet att på ett tillförlitligt sätt bedöma

den risk vi utsätter oss för i en given trafiksituation. Det är

dock svårt att föreställa sig på vilket sätt trafikanten skulle

få en sådan tillförlitlig riskinformation.

Som redan nämnts är en viktig konsekvens av det intresse, som

riskhomeostasteorien väckt att de dynamiska aspekterna på tra-

fikantbeteende kommit att betonas. Det bör dock på pekas att ett

sådant dynamiskt moment redan finns i Gibson och Crooks modell

från 1938. Att förändringar av trafikmiljön, som görs i syfte

att förbättra trafiksäkerheten, också kan komma att utnyttjas av

trafikanten för att förbättra framkomligheten är heller ingen

nyhet (se t ex Edholm och Roosmark 1969). Önskar man prioritera

trafikanternas framkomlighet, så bör trafikmiljön rimligen ges

en sådan utformning, att den tillåter så detaljerade förutsägel-

ser som möjligt av hur trafiksituationen kommer att utvecklas.

Är syftet däremot att förbättra trafiksäkerheten, skall trafik-

miljön ges en sådan utformning, att trafikanten får klart för

sig i vilka avseenden han saknar möjlighet att göra korrekta

förutsägelser (Pettersson 1985).

Det är svårt att tänka sig att man som trafikant i sitt taktiska

och operativa beteende (se figur 2) skulle kalkylera med verk-

liga risker för att en olycka skulle inträffa. Taktiska och ope-

rativa beteenden använder vi oss troligen av på ett tämligen

oöverlagt sätt. Enligt Rasmussens (1986) sätt att uttrycka sig

använder vi oss av regel och färdighetsbaserat beteende i kon-

trollsituationer. Författarnas uppfattning är att vi upplever

oss ha kontroll över situationen när vi uppträder som aktiva

trafikanter ute i trafiken. Däremot torde de flesta av oss vara

medvetna om att det är risker förknippade med transporter då vi

gör strategiska överväganden på kunskapsbaserad nivå.
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7 SLUTSATSER

7.1 Samspelet trafikant - trafikmiljö

Man brukar säga att människan är den varelse på jorden, som har

de bästa förutsättningarna för att i varje situation anpassa sig

till rådande omständigheter. Men denna utsaga är missvisande

eftersom begreppet "anpassa sig" har en innebörd av passivitet

och underkastelse.

En bättre beskrivning av vårt förhållande till vår miljö är, att

människan aktivt och rationellt, medvetet och omedvetet utnytt-

jar sin miljö för att i varje situation handla så att hennes mål

uppnås och hennes behov tillfredsställs.

Denna beskrivning av mänskligt beteende i relation till de för-

utsättningar omgivningen bjuder gäller såväl i trafiken som i

alla andra situationer.

Vi överför nu denna allmänna regel på trafiken, nämligen att vi

aktivt och rationellt utnyttjar vår trafikmiljö för att så

effektivt som möjligt uppnå målen för vår transport. Detta inne-

bär att vi som trafikanter hela tiden försöker utnyttja egen-

skaperna hos fordonet, egenskaperna hos trafikmiljön samt egen-

skaperna hos trafikförhållandena i Övrigt (t ex väder och väg-

lag) på upplevelsemâssigt mest rationella sätt för att nå våra

mål med förflyttningen.

Förändrar vi fordonet, trafikmiljön eller trafikförhållandena i

Övrigt förändrar vi också trafikantbeteendet.

I detta perspektiv framstår Wildes homeostasteori som ganska

trivial och självklar. Förändrar vi t ex vägen och/eller for-

donet på sådant sätt att förutsättningarna att köra fortare för-

bättras, då kör vi också fortare. Kör vi fortare ökar naturligt-

vis också risken för att vi skadar oss vid en olycka.
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Resonemanget ovan förutsätter givetvis att trafikanten inte sam-

tidigt förändrar målet för sitt beteende. Ett alternativt sätt

att förändra beteendet är nämligen att försöka förändra trafi-

kantens mål.

Det förstnämnda sättet att förändra trafikantens beteende inne-

bär, att man försöker skapa fordon och vägmiljöer, som ger tra-

fikanten direkta upplevelser i varje situation av vad som är ett

rationellt trafikantbeteende och att detta beteende överensstäm-

mer med det önskvärda trafikantbeteendet. Det andra, mer tradi-

tionella sättet att påverka trafikantbeteendet innebär, att man

genom utbildning, information och övervakning försöker förändra

trafikantens mål. Målet skall förändras i sådan riktning att en

bättre överensstämmelse skapas mellan faktiskt och önskvärt be-

teende.

I ett lite vidare perspektiv utgör utbildning, information och

övervakning komponenter, som medverkar till att definiera det

som i samspelsmodellen ovan kallats "trafikförhållandena för

Övrigt".

7.2 Olyckssannolikhet, rationellt trafikantbeteende och

skuld

Våra försök att förklara olyckors uppkomst och fastställa

olycksorsaker har alltid ett visst primärt syfte som utgångs-

punkt. Det juridiska syftet är att fördela ansvar för olyckor

men det ger inga användbara verktyg i det olycksförebyggande

arbetet. För detta arbete fordras i stället att vi utvecklar

allt bättre och effektivare metoder dels för att förstå hur

olyckor uppkommer och dels för att kunna förebygga olyckor.

Ur ett individuellt perspektiv sker mycket få olyckor. En förare

kan köra i genomsnitt i ca 450 år innan han/hon dödas eller ska-

das i trafiken. Samtidigt är biltrafiksystemet för att vara

effektivt och rationellt som möjligt uppbyggt på förutsättning-

en, att trafikanterna har mycket snävt tilltagna säkerhetsmargi-
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naler både vad gäller avstånd och tidluckor. Detta innebär i

praktiken att systemets effektivitet bygger på att vi som tra-

fikanter både måste ta och acceptera vissa små risker.

Genom att i så god tid som möjligt uppleva och förutsäga hur

varje trafiksituation kommer att utveckla sig, skapas förutsätt-

ningarna för ett mycket effektivt trafikantbeteende. Problemet

är att trafikantens upplevelser och förutsägelser inte alltid

stämmer överens med verkligheten. I dessa fall inträffar poten-

tiellt farliga situationer.

Accepterar vi detta synsätt, beror olyckor i första hand på

tillfälliga kombinationer avfaktorer och inte av medvetna eller

omedvetna felhandlingar, som skall bestraffas. I trafiksäker-

hetsarbetet bör olyckor i första hand leda fram till förbätt-

ringar av våra förutsättningar att klara liknande situationer,

vilket i sin tur innebär förändringar av fordon och trafikmiljö.

Sannolikheten för att olycksgenererande egenskapsmönster skall

uppträda skall göras så låg som möjligt.

Detta innebär i sin tur, att den juridiska traditionen att för-

dela skulden till olyckorna mellan de inblandade inte har någon

relevans för eller ger någon ledning i ett framgångsrikt trafik-

säkerhetsarbete.

Det är däremot i detta sammanhang viktigt att studera, hur våra

erfarenheter i trafiken påverkar våra förväntningar på vad som

håller på att ske. En viktig fråga är också vad somkänneteck-

nar de egenskapsmönster, som i högre utsträckning än andrå leder

till olyckor.

7.3 Trafiksäkerhetsåtgârder inriktade mot den strategis-

ka, taktiska respektive operativa delen av trafikant-

uppgiften

Ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete bör vara inriktat mot

alla nivåer hos trafikantuppgiften. Den strategiska nivån har
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antagligen varit alltför dåligt tillgodosedd och omfattar bl a

bebyggelseplanering, terminaler för övergång mellan olika tra-

fikslag, studier av färdmedelsval, val av bostadens läge etc.

Ur vår synvinkel vill vi dock koncentrera vårt intresse i första

hand på trafikantbeteenden som berör den taktiska och operativa

delen av uppgiften. För dessa uppgiftsnivåer leder rapporten

fram till följande konsekvenser och slutsatser:

* För att förstå trafikantbeteendet måste vi ha kunskap om hur

trafikanten upplever rådande specifika trafiksituationer samt

vad trafikanten upplever vara korrektabeteenden i varje så-

dan specifik situation.

Detta innebär i sin tur att

* Vi måste studera den enskilde trafikantens upplevelser och

beteenden i specifika lokala trafikmiljöer för att kunna öka

vår förståelse av trafikantens beteende.

* För att förstå trafikanten måste vi också känna till hans/-

hennes olika mål för sitt beteende.

För att åstadkomma detta behöver vi ett batteri av kompletteran-

de och alternativa metoder för mätning och beskrivning av trafi-

kantens upplevelser och förväntningar.

Med utgångspunkt från trafikantens upplevelser av vad som håller

på att hända (i varje konkret trafiksituation) och trafikantens

upplevelse av vad som är korrekta beteenden (i varje specifik

situation) faller sedan trafikantbeteendet ut mer eller mindre

av sig självt.
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