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Fluorescerande kepsar på förstaklassare - Några utvärderingsresultat

av Sven Dahlstedt

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

I vissa delarav landet har kepsar i starkt lysande färger delats ut till förstaklassare

i samband med skolstarten för att göra bilister extra uppmärksamma på de nya,

och förmodligen orutinerade, gångtrafikanterna. Denna åtgärd gav upphov till en

viss debatt rörande effekten av kepsarna. För att få ett underlag för bedömning av

kepsarnas för- och nackdelar planerades en utvärdering av fyra olika aspekter:

- risken att kepsarna ger barnen en falsk eller överdriven känsla av säkerhet och

trygghet

- bilisters beteende inför barn som har, eller inte har, keps

- barns beteenden på övergångsställen, när de har eller inte har keps
- bilisters inställning till, och förväntningar på, barn med och utan keps.

Den förstnämnda frågan studerades med hjälp av intervjuer i 46 förstaklasser,

vilka gav några exempel på förekomsten av felaktiga förväntningar. Dessa exem-

pel har dock inte tolkats som tecken på att barnen dragit några egna felaktiga slut-

satser, utan snarare som starka indikationer på brister i introduktionen av kepsarna

till eleverna.

Undersökningen av bilistbeteenden genomfördes under en stark tidspress, vilket

tyvärr medförde att den erhållna mängden data blev i minsta laget för att medge

några säkra slutsatser. Det förefaller dock som om kepsarna bidrar till att bilisterna

(åtminstone på vissa platser) sänker farten fram mot ett övergångsställe och att de

lägger märke till barnen avsevärt mycket bättre än när barnen inte har kepsar.

De två senare undersökningarna ställdes in eftersom några praktiska förutsätt-

ningar (som t.ex. barn) saknades.
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Fluorescent caps ono first class pupils - Some evaluation results

by Sven Dahlstedt

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI) _

S-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

In some parts of Sweden peaked caps of highly conspicuous, fluorescent colours

have beengiven to all beginners when they begin school at the age of seven. The

.main purpose of this undertaking has been to make car drivers more aware of all

the new small pedestrians with their very limited amount of traffic routine .

When. a traffic safety expert questioned the benefits of the caps a debate arose

concerning the effects of the distribution of caps. In order to get a better basis for

an evaluation of the advantages and disadvantages of the caps a series of four sub-

studies was planned concerning:

- the possibility that the caps give the children a false, or exaggerated, feeling of

security

- the behaviour of car drivers in front of children, with and without caps, at

pedestrian crossings

- the habitual behaviour of children, wearing or not wearing caps, at pedestrian

crossings

-" attitudes and expectations of car drivers to children with and without the caps.

The first question was studied by means of interviews in 46 classes, in which the

children had been given caps the previous term. The results showed some

examples of what could be expressions of an imagined invulnerability, but closer

analyses indicate that the children had hardly perceived any danger at all (and need

for invulnerability) because of evident deficiencies in the introduction of the caps.

The study of car driver behaviour was limited by a very tight time schedule, which

made the number of obtained observations a little too small to permit more than

tentative conclusions.

However, it seems that at least at some locations the caps contribute to a some-

what lowered approach speed to the crossing. The caps also seem to make the

drivers observe the children significantly better, but it cannot be shown that this

affects the readiness of drivers to give way to the child pedestrians.

The two latter substudies had to be cancelled for want of some practical

prerequisites, 6 g children.
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1 Bakgrund

I Roskilde amt i Danmark har man sedan några år bedrivit trafiksäkerhetskampan-

jer för att göra trafikanterna uppmärksamma på skolstarten och alla de nya små

(gång-)trafikanter som den medför. Kampanjerna har dels utnyttjat konventionella .

kanaler såsom affischer och massmedia, men också utnyttjat barnen själva som

annonspelare genom att sätta på dem färggranna ryggsäckar och/eller mössor

(Roskilde Amt, 1993). ._ >

Idén att använda färgstarka mössor för att öka barnens synbarhet och för att mar-

kera skolstarten togs först upp i Skåne, och mössorna utformades där som kepsar

med stora skärmar och med en synnerligen iögonfallande fluorescerande färg.

Detta initiativ har sedan spritt sig till olika delar av landet genom att lokala eller

regionala trafiksäkerhetsorganisationer låtit dela ut fluorescerande kepsar till de

nya skolbarnen i höstterminens förstaklasser. Syftet med denna aktivitet verkar ha

varierat mellan olika platser men den ursprungliga grundtanken förefaller ha varit

att påpeka för bilisterna att det i samband med skolstarten dyker upp en mängd

nya små fotgängare med förmodligen ganska ringa trafikerfarenhet. Andra, mer

eller mindre explicita, syften har varit att väcka uppmärksamhet och intresse för

barns trafiksäkerhet och att uppmana till ökat hänsynstagande mot små, och

oskyddade, trafikanter. Ett näraliggande, men något mera specificerat, syfte har

också varit att med hjälp av kepsarna tydliggöra själva skolstarten, även om de

barn som fick kepsar inte själva var särskilt aktiva, självständiga trafikanter, utan

främst fungerade som annonspelare.

I början av höstterminen 1993 gav kepskampanjerna upphov till en ganska livlig

debatt, b1.a. efter ett par inslag i Trafikmagasinet (1993) i vilken några såg keps-

arna som ett nytt, positivt inslag i trafiksäkerhetsarbetet, medan andra förkastade,

eller åtminstone ifrågasatte, kepsidén utifrån såväl teoretiska som ideologiska ut-

gångspunkter). Något systematiskt utvärderingsmaterial förelåg dock inte som

underlag för debatten varför de flesta argumenten baserades mera på hypoteser

och antaganden eller på rent anekdotiska data.

Under hösten -93 genomfördes småningom ett antal utvärderingar i några av de

orter och områden där kepsarna hade använts. I de flesta fallen bestod utvärde-

ringarna av enkäter till lärare och/eller poliser och/eller föräldrar, i några fall också

av frågor till elever som fått keps. I Malmötrakten hade NTF Skåne gjort enkä-

ter/intervjuer med lärare, föräldrar, barn och bilister i samband med att kepsarna

introducerades första gången (NTF, 1992). Liknande uppföljningar gjordes hösten

1993 i Kronobergs län, Västerbotten och Norrbotten, och enbart riktat till barn,

lärare och föräldrar i Västernorrlands län (NTF, 1993a). I ett län gjordes även en

relativt omfattande uppföljning bland de poliser som delat ut kepsarna (NTF,

1993b). Den mest utförliga uppföljningen, Vilken även innefattade hastighetsmät-

ningar och registrering av massmediabevakningen, gjordes i Stockholm (Stock-

holms Trafiksäkerhetsförening, 1993). Ytterligare några elementärauppföljningar

verkar ha genomförts i några andra län/kommuner, men någon dokumentation från

dessa har inte gått att uppbringa.
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Det övervägande intrycket av de sammanställningar som gjorts är att kepsarna har

bedömts positivt av de flesta svarande personerna, åtminstone på ett relativt ytligt
plan. Vissa kommentarer från några av de tillfrågade tyder dock på att det fanns
viss skepsis och kritik mot kepsarna, hur de användes och deras eventuella posi-

tiva eller negativa effekter. I det län där det gjordes en uppföljning bland de poli-

ser som hjälpt till med utdelningen av kepsarna, tydde resultaten på att det fanns

vissa brister i den Övergripande planeringen, organisationen och administrationen

av kepsprojektet. Ingen av de genomförda utvärderingarna hade dock redovisats så

utförligt när det gäller tex. urval och bortfall, att det var möjligt att bilda sig

någon uppfattning om resultatens tillförlitlighet och generalitet.

Eftersom det befintliga utvärderingsmaterialet inte bedömdes tillräckligt omfat-

tande eller tillförlitligt för att minska den osäkerhet som rådde om kepsarnas för-

och nackdelar fick VTI inför höstterminen -94 en förfrågan från NTF om en något

mera allsidig utvärdering av det årets kepskampanj.
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2 Problemstrukturering

Även om vissa av de befintliga utvärderingserfarenheterna tydde på att det kunde

vara befogat med en mera utförlig processbeskrivande utvärdering, så specificera-

des uppdraget till VTI att gälla främst de erhållna effekterna av kepskampanjerna.

Men ett problem var att avgöra hur en eventuell kepseffekt lämpligen borde stude-

ras.

Om man utrustar hela klasser av barn med väldigt starkt lysande kepsar kan en

sådan åtgärd misstänkas få en hel rad direkta och indirekta konsekvenser, och i

inget fall fanns det ett så explicit formulerat syfte att det kunde tas som utgångs-

punkt för att välja någon sådan tänkbar konsekvens som utvärderingsvariabel. Den

kanske mest direkta effekten skulle kunna vara att den mycket starka visuella

stimulering som kepsarna ger, bidrar till att fästa bilisters uppmärksamhet vid bar-

nen, vilket kan leda till Ökad säkerhet för barnen. En mera indirekt effekt skulle

kunna vara att kepsarna inte bara bokstavligt bidrar till att fånga bilisternas upp-

märksamhet, utan kanske även mera bildligt, långsiktigt medför en förbättrad

uppmärksamhet på, och förståelse för, barns trafik- och trafiksäkerhetsproblem.

Sådana eventuella mera långsiktiga effekter kan i så fall tänkas yttra sig på en

mängd olika sätt i t.ex. kunskaper, attityder och förväntningar hos såväl föräldrar

och lärare som hos övrig omgivning.

Som underlag för planeringen av utvärderingsarbetet gjordes därför först en över-

sikt över vilka av alla tänkbara utvärderingsmoment som var mest meningsfulla

och angelägna. De bedömningar och överväganden som då gjordes redovisas i

korthet i följande avsnitt.

En första avgränsning som gjordes var att koncentrera intresset på enbart kepsarna

och deras eventuella effekter, och att alltså försöka kontrollera eller eliminera

effekterna av alla andra tänkbara kringarrangemang och massmediainsatser, vilka

uppenbart hade varierat väldigt mellan olika platser. När ordet kepskampanjer

förekommer i fortsättningen avses således snarast aktiviteter för att få barnen att ta

på sig kepsarna, och oftast inte alls de informations- och påverkansinsatser som i

allmänhet förknippas med ordet kampanj .

Ett grundantagande som var utgångspunkt för de bedömningar som diskuteras

nedan var att kepskampanjernas primära syfte är att höja bilisternas uppmärksam-

het på de relativt trafikovana 7-åriga fotgängarna och därigenom bidra till att öka

barnens trafiksäkerhet, och att alla andra syften - väcka intresse, debatt, skapa

associationer till annan trafiksäkerhet osv - kunde betraktas som sekundära, och

därmed också lägre prioriterade i en utvärdering. En andra förutsättning var ett

antagande att effekten av kepsarna kan återspeglas antingen explicit i förändrade

beteenden (hos såväl barn och bilister som hos alla andra berörda) eller i ändrade

kunskaper, attityder, föreställningar, förväntningar som är svåra att observera, men

som kan studeras med hjälp av intervjutekniker.

Utifrån dessa förutsättningar gjordes en sammanställning över vilka olika mål-

grupper/ intressegrupper som kunde tänkas beröras av en kepskampanj, och om
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eventuella effekter skulle kunna registreras på beteendenivå eller enbart som

tankeprocesser (rapporterade muntligen). I tabell 1 nedan redovisas den samman-

vägda bedömda angelägenhetsgraden och genomförbarheten hos olika delutvärde-

ringar. Tabellens olika celler kommenteras närmare i den följande texten.

Tabell 1 Översikt över bedömd utvärderbarhet av kepsars inverkan på olika trafi-
kantkategorier och andra intressenter.( ? = tveksam utvärderbarhet, ju flera +
desto högre bedömd utvärderbarhet)

           

Ev. utvärd. på: Beteendenivå "Mental", nivå

Grupp: (observationer) (frågor)

"Keps"-barn 1/ +++ 2/ +++

Andra barn 3/ + + 4/ +

Föräldrar 5/ + + 6/ + +

Lärare 7/ + 8/ + +

Polis 9/ ? 10/ +

"Skol"-bilister ' 11/ +++ 12/ +++
Andra bilister, allmänhet 13/ ? 14/ +

Myndigheter, beslutsfattare 15/ + + 16/ +

Massmedia 17/ (+) 18/ (?)

    

Cell 1: Förändras trafikbeteendet hos de barn som får en keps, och i så fall hur ?

Med tanke på de farhågor som framförts, att (kanske vissa) barn överskattar

kepsens skyddande effekter och att detta skulle kunna leda till falsk trygghet och

ökad risktagning, bedömdes detta vara en av de mest angelägna frågorna att för-

söka besvara. Ett problem med sådana beteendestudier är dock att även om sanno-'

likheten inte är helt försumbar för att sådana eventuella trafikfarliga beteenden

skall resultera i akuta konflikter med biltrafiken, så är den ändå så låg, att det

krävs mycket långa observationstider, eller omfattande videoregistreringar, för att

erhålla användbara data.

Cell 2: Vilka beteenden som än registreras enligt cell 1, så är det ändå nödvändigt

att studera barnens kunskaper, förväntningar och inställning till kepsen såväl för

att kunna förklara förekomsten av vissa beteenden, som kanske för att försöka

bedöma sannolikheten för andra, ännu mera lågfrekventa eller svårobserverade,

beteenden.

Cell 3: Enligt vissa hypotetiska resonemang är det tänkbart att även barn som inte

själva får en keps ändå ändrar sitt trafikbeteende pga. att andra barn tilldelas

kepsar. I en heltäckande utvärdering av alla aspekter på kepsar bör därför denna

fråga beaktas, men den bedömdes inte som högprioriterad i den aktuella utvärde-

rmgen.
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En annan fråga beträffande barn utan keps gäller om deras relativa synbarhet och

deras subjektiva prioritet hos bilister kommer att påverkas av att andra barn har

keps.

Cell 4: Som jämförelse till eventuella data i cell 2 kan det krävas vissa kontroll-

data rörande vad "andra barn" kan och vet, tycker och tänker, om kepsar. Några

ytterligare undersökningar torde knappast vara motiverade inom en "kepsutvär-

dering".

Cell 5: Att föräldrar skulle kunna influeras till att ge barn med keps en större frihet

i trafiken har framhållits som en av de tänkbara nackdelarna med kepsarna. Det

kan därför vara motiverat att ägna en särskild delstudie åt hur föräldrar agerar i

trafiken tillsammans med barn som har, reSpektive inte har, keps.

Cell 6: Även om beteendedata (exempelvis enligt cell 5) i de allra flesta fall måste

anses vara de slutgiltiga kriterierna, kan de ibland vara så svåra/dyra att erhålla, att

det kan vara motiverat att enbart fråga om beteenden. Dessutom är föräldrarnas

kunskaper och åsikter om kepsarna av stort intresse i sig, varför det verkar ganska

angeläget att inkludera intervjuer med / enkäter till föräldrarna i ett större utvärde-

ringsprojektet.

Cell 7: Att lärare skulle influeras att behandla elever olika (i trafiksammanhang,

och förutom just vid kepsintroduktionen) beroende på eventuella kepsar, förefaller

inte särskilt troligt, men kan vara värt att beakta i en 100%-igt heltäckande utvär-

dering.

Cell 8: Däremot är det mycket viktigt för barnens uppfattning om kepsarna att

lärarna har en korrekt information om kepsarna och att de har realistiska förvänt-

ningar om effekten av kepsarna. En undersökning av lärarnas kunskaper, åsikter

och värderingar måste därför anses som en relativt angelägen del av en kepsutvär-

dering.

Cell 9: En separat studie av om polisers uppträdande påverkas av eventuella

kepsar på barnen, i samband med tex. skolans trafikundervisning, har inte

bedömts som särskilt angelägen.

Cell 10: Däremot kan det vara av visst intresse att fråga poliser om deras uppfatt-

ning om kepsarna, särskilt i de fall då kepsarna delas ut av en polis i stället för

klassläraren.

Cell 11: Med uttrycket skolbilister i tabellen avses sådana bilister som kör i när-

heten av skolor och därigenom kan komma i direkta samspelssituationer med

skolbarn som fotgängare. Det avgörande måttet på kepsarnas direkta trafiksäker-

hetseffekter måste vara förändringar i beteendet hos bilister som passerar "keps-

barn" jämfört med när de passerar barn utan keps. Om det kan visas att bilister

saktar in, lämnar företräde eller åtminstone höjer sin uppmärksamhet när de passe-

rar barn som är utmärkta med en "självlysande" keps, borde man kunna misstänka

att kepsarna kan ha vissa positiva trafiksäkerhetseffekter.
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Även ett omvänt resultat, d.v.s. tecken på ett minskat hänsynstagande från bilis-

terna, är likavärdefullt som utvärderingsresultat. Om det nämligen kan finnas

indikationer på att interaktionen bilister/barn snarare förändras till det sämre än till

det bättre av: kepsarna, så måste detta tas som underlag för nya överväganden om,
och hur, kepsarna ska användas i trafiksäkerhetsarbetet.

Cell 12: Bl. a. med tanke på att det kan vara svårt att att konstatera så stora föränd-

ringar i bilisternas beteenden att det kan tas som tecken på ökat hänsynstagande -

och Ökad trafiksäkerhet -, är det även nödvändigt att studera bilisternas kunskaper

om, och attityder till, kepsaroch barn med keps. Detta bör göras både för att få ett

mått på informationsspridningen i samband med skolstart och kepsutdelning, och

för att få vissa bakgrundsdata att sätta i relation till beteenderegistreringarna.

En näraliggande fråga gäller de tänkbara indirekta effekterna av kepsar på bilisters

inställning till, och förväntningar på, barn som inte har keps. Drar bilister, mer

eller mindre automatiskt, slutsatsen att barn utan keps är så trafikvana att de inte

behöver lika mycket hänsyn som barn med keps?

Cell 13: Hur bilister kör när de inte befinner sig i närheten av en skola, eller när

det inte finns några kepsar inom synhåll skulle kunna utnyttjas som referensvär-

den, men torde inte ha något egenintresse i en kepsutvärdering.

Cell 14: Det borde vara mer intressant att- studera om det bland bilister/trafikanter

i allmänhet uppstår några skillnader i t.ex. kunskaper om, och förväntningar på,

barn med eller utan keps.

Cell 15: I diskussionerna kring kepsens för- och nackdelar har det bl.a. framkastats

vissa misstankar att kepserna kan komma att utnyttjas som ersättning för mera

grundläggande åtgärder för barns trafiksäkerhet. Mot denna bakgrund kandet vara

motiverat att studera hur myndighetspersoner och politiker, främst på kommunal

nivå, har agerat (inte ute i den faktiska trafiken, men ) i trafiksäkerhetsfrågor, sär-
skilt sådana som gäller barns trafiksäkerhet.

Cell 16: Med ungefär samma motivering kunde det också vara av intresse att stu-

dera dessa beslutsfattares kunskaper om, och attityder till, barns trafik- och trafik-

säkerhetsförhållanden. En sådan undersökning förefaller dock svår att avgränsa till

enbart kepsutvärderingsfrågor, varför en sådan studie kanske snarare bör genom-

föras som en helt separat undersökning, i vilken kepsarna kanske bara blir en

detalj i olika myndighetspersoners trafik- och trafiksäkerhetsperspektiv.

Cell 17: Eftersom det framförts som ett bidragande motiv till kepskampanjerna -

eller kanske som en förväntad extraeffekt - att kepsarna skall bidra till att skapa

intresse och debatt kring barns trafiksäkerhetsfrågor, borde även denna aspekt

följas upp t.ex. genom bevakning av om, och i så fall hur, ämnena barn, kepsar

och/eller trafiksäkerhet behandlas i valda media.
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Cell 18 - har satts inom parantes eftersom de åsikter och kunskaper om barn och

kepsar som framförs i massmedia torde motsvaras av de verbala beteenden som

omfattas av cell 17.

Utifrån denna mycket komprimerade diskussion var det således utvärderings-

aspekterna i cellerna 1, 2, 11 och 12 i tabell 3 som skulle prioriteras högst, d.v.s.

effekten av kepsarna på dels beteenden, dels kunskaper, attityder och förvänt-

ningar hos kepsbarn och kepsbilister . Dessa olika aspekter skulle kunna stude-

ras i fyra delundersökningar, vilka preliminärt gavs följande översiktliga rubriker

och syften:

- 1: Interaktionen mellan barn och bilister på övergångsställen

Syfte: Att kartlägga hur barn beter sig i förhållande till bilister, och med särskild

betoning av om barnens beteenden när de korsar en gata verkar påverkas av att de

har kepsar.

- 2: Barns upplevelse av trafik och eventuella andra problem längs skolvägen

Syfte: Att undersöka om barn som haft kepsar har utvecklat sådana förväntningar

eller faktiska trafikvanor att det kan misstänkas medföra negativa trafiksäkerhets-

effekter.

- 3: Bilisters reaktioner på barn vid övergångsställen
Syfte: Att studera hur bilister spontant beter sig och fördelar sin uppmärksamhet

när de passerar ett övergångsställe med barn i närheten.

- 4: Bilisters uppfattning om, och inställning till, små fotgängartrafikanter

Syfte: Att studera om bilister med olika kepserfarenhet har utvecklat varierande

grad av hänsynstagande mot, eller förväntningar på, barn med eller utan keps.

Alla fyra delundersökningarna ansågs så väsentliga att de avsågs ingå i den aktu-

ella utvärderingen. Ett antal olyckliga omständigheter gjorde dock att dessa planer'

fick revideras, vilket redovisas närmare nedan.
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-3 Projektgenomförande

Efter att VTI fått uppdraget under våren 1994 och de inledande problemöversik-

terna gjorts, koncentrerades projektplaneringen mot en konkretisering av de fyra

föreslagna_ delundersökningarna. Vid den mera detaljerade analysen av frågeställ-

ningarna föreföll det alltmer uppenbart att delundersökningarna 2 och 3 var ännu

mer befogade som underlag för höstens kampanjer än somirena effektmätningar
under höstterminen. '

Därför genomfördes två undersökningar enligt förslagen 2 och 3 redan under vår-

terminen, medan delstudierna 1 och 4 planerades som konventionella effektutvär-

deringar till hösten 1994. Av skilda skäl kom ,dessa två undersökningar inte att

genomföras enligt planerna, Vilket kommenteras senare i den föreliggande redo-

görelsen. I redovisningen nedan rapporteras först var "och en av de genomförda

undersökningarna i separata avsnitt, medan erfarenheterna från de två inställda

övningarna har samlats till ett gemensamt, mera diskuterande, avsnitt. Rapporten

avslutas med en sammanfattande diskussion av såväl undersökningsresultat som
andra synpunkter, som framkommit under utvärderingsarbetet. 4 .
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4 Första delundersökningen

Förstaklassares erfarenheter av att börja skolan - och att få fluorescerande

kepsar -

4.1 Bakgrund

Ett av de viktigare inläggen i den kepsdebatt som antytts i inledningsavsnittet

Ovan, gällde risken att barn skulle dra felaktiga, eller överdrivna slutsatser om

kepsarnas säkerhetseffekter och kanske tom. tro att kepsarna skulle göra dem

osårbara. De mest extrema utslagen av denna hypotetiska effekt av kepsarna fick

småningom arbetsnamnet Stålmanssyndromet eller Stålmanseffekten .

När VTI under våren -94 fick en förfrågan från NTF rörande en utvärdering av (i ..

första hand de planerade) kepsaktiviteterna, gjordes först en översiktlig problem-

analys för att identifiera de Viktigaste utvärderingsaspekterna. Denna analys gjor-

des bl.a. med ett antal lokala utvärderingar som underlag; och vid genomgången

av dessa erfarenheter och åsikter från olika delar av Sverige återkom en uppgift
med förvånansvärd regelbundenhet. '

Hypotesen om Stålmanseffekten (som inte hade fått denna etikett vid det tillfäl-

let) hade nämligen framförts i TV, men då som redovisning av faktiskt inträffade

händelser (Trafikmagasinet,l993), och uppenbarligen fått en viss spridning. Bland

de för- och nackdelar med kepsarna, som räknades upp i de olika utvärderingarna,

var risken för en Stålmanseffekt en av demera betydelsefulla nackdelarna. I

många fall var emellertid denna eventuella nackdel inte formulerad som en hypo-

tetisk risk, utan som konstaterande av faktiska händelser. Från de tillgängliga

utvärderingsprotokollens knapphändiga sammanfattningar gick dock ej att utläsa

om formuleringarna gällde faktiska olyckor och tillbud, eller om det var TV-

historien som återkom i olika versioner liknande en vandringssägen. I samman-
ställningarna fanns det inte heller några tidsuppgifter som kunde gjort det möjligt

att fastställa om de skenbara utslagen av Stålmanseffekten föregick, eller föregicks

av, TV3 och andra medias intresse för kepsarna.

Eftersom antalet uppgifter om Stålmansepisoder var relativt många, och efter-

som det inte i något fall gick att konstatera sanningshalten så framstod ett behov

av att närmare granska utbredningen och effekterna av stålmanseffekten som en av

de viktigare utvärderningsaspekterna. Med tanke både på att kunna utnyttja resul-

taten vid genomförandet av höstens kepsaktiviteter och på att kunna knyta even-

tuella konstaterade incidenter till den aktuella årskullen bedömdes det lämpligt att

försöka hinna med denna utvärderingsdel medan 1993-94 års förstaklassare fort-

farande var förstaklassare. '

Eftersom det inte återstod många veckor av läsåret då undersökningen startade,

och eftersom det primära syftet blev att konstatera förekomsten av något eventu-

ellt Stålmansyndrom och att i andra hand få en viss uppfattning om förekom-

mande åsikter och erfarenheter av kepsarna snarare än en helt representativ kart-

läggning, fick dessa faktorer delvis bestämma undersökningens uppläggning.
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4.2 Genomförande

Som urvalsenhet valdes skolor i ett antal utvalda kommuner. I varje skola inter-

vjuades en, eller maximalt två, klasser som fått kepsar föregående? hösttermin.
Alternativet med två klasser i samma skola förekom endast när de praktiska förut-

sättningarna var sådana att två klasser kunde intervjuas i mycket nära följd efter

varandra. Annars gjordes bedömningen att det var mera värdefullt att hinna få data

från en helt annan skola, hellre än att vänta på ytterligare data från eng-?förmodligen

likvärdig klass i samma skola. Valet av skolor inom respektive kommun gjordes

av intervjuarna själva, baserat på ett fast och ett antal praktiska kriterier. Det fasta

kriteriet, som alltid skulle gälla, var att skolan skulle vara lokaliserad ;så att barnen

kunde förväntas ha kontakt med biltrafik under sin skolväg. De praktiska kriteri-

erna gick ut på att välja skolor så att åtminstone ett minimiantalintervjuer skulle
hinnas med. I realiteten torde detta urval ha varit relativt slumpartat eftersom det i

stor utsträckning bestämdes av vilka lärare som råkade vara hemma för att svara i

telefon när intervjuarna tog de första kontakterna.

Kommunerna hade valts för att ge dels en geografisk spridning, dels en variation i

ortsstorlek. Den geografiska spridningen bestämdes på förhand genom att tre

huvudområden valdes ut, nämligen Skåne-Småland, Storstockholm och södra

Norrland. Inom dessa områden bestämdes de större orterna, och för de mindre

(som kanske bara hade en enda skola med förstaklassare) fick intervjuarna en för-

teckning att välja bland, när de började ta kontakt med klasslärarna. Det slutliga

urvalet redovisas i tabell 2.

Tabell 2 Orter där klassintervjuer om kepsargenomfördes

Ort Antal Antal

skolor klasser

 

Bollnäs

Danderyd

Gävle

Härnösand

Hässleholm

Kristianstad

Lessebo

Malmö

Nacka

Sjöbo

Stockholm

Sundsvall

Växjö

Ånge N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
-
b
h
)

N
O
J
O
D
N
N
U
'
I
-
Ä
O
O
-
b
-
N
N
N
U
'
I
N

 

0
0

(
0

.
h

0
)Summa:
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Vid telefonkontakten med lärarna förklarades syftet med undersökningen, men för

att barnen inte skulle ledas in på några förhastade associationer ombads lärarna att

inte nämna varken kepsar eller ordet trafik när undersökningen/undersökaren

presenterades i klassen. Detta verkar ha fungerat i alla klasser utom en, där läraren

i missriktat nit uppenbarligen hade preparerat klassen inför alla tänkbara frågor

om kepsar och trafik.

Intervjuerna genomfördes i en form som snarast kan kallas för klassdiskussioner

där det egentliga syftet doldes så länge som möjligt. Motivet för undersökningen

sades vara att samla deras erfarenheter av hur det var att börja skolan för att kunna

ge råd åt dem som skulle börja skolan nästa läsår. Barnen intervjuades alltså i en
roll som specialister på att vara förstaklassare och deras uppgift var att för nästa

årskull småettor berätta vad som varit bra/dåligt, lätUsvårt, för-/nack-delar med

att börja skolan och ge allmänt goda råd till nästa årskull. Intervjuarna hade stor

frihet att själva utforma uppläggningen av intervjuerna, men med begränsningen

att om ämnena trafik , skolvägen respektive kepsar inte nämndes spontant

skulle diskussionen avslutningsvis ledas in på dessa ämnen i tur och ordning.

För att inte enbart de mest högljudda i respektive klass skulle komma till tals hade

intervjuarna två knep att ta till vid behov. Det ena var att strukturera diskussion-

erna med hjälp av listor som skrevs upp på svarta tavlan (oavsett färg), det andra

var att med hjälp av handuppräckning kontrollera hur många som höll med om

olika framkastade påståenden. Denna uppläggning av intervjudiskussionerna

verkar ha fungerat mycket bra i de flesta klasser och mängden erhållen levnads-

visdom från förstaklassare kan väl sägas ha överträffat alla förväntningar. Det kan

påpekas att även om frekvensen av olika åsikter erhölls i samband med handupp-

räckningarna, så protokollfördes dessa uppgifter inte regelmässigt. Utifrån de

sammanfattningar som gjordes av varje klassdiskussion kan därför ofta endast

konstateras Vilka åsikter och påståenden som framförts, inte huruvida dessa upp-
gifter är representativa för hela klassen eller enbart enstaka elever. i '

Lärarnas roll varierade. I en del klasser deltog läraren aktivt och hjälpte till locka

fram barnens synpunkter. I andra klasser var läraren helt passiv eller agerade

enbart för att säkerställa en viss minimiordning (eller maximiljudnivå) i klass-

rummet, och i ytterligare andra klasser var läraren inte ens närvarande under

diskussionen.

Fyra intervjuare rekryterades tillfälligt för denna undersökning, dels via Arbets-

förmedlingen och dels via Linköpings lärarvikarie- pool . Tre var utbildade låg-

stadielärare och en var fritidspedagog/förskolelärare.

De sista 10-15 minuterna av varje diskussion - då det bedömdes att ämnena

kepsar och trafik skulle komma att avhandlas - skulle enligt förhandsplanerna

videobandas. På grund av olika praktiska problem erhölls dock användbara video-

upptagningar endast från drygt hälften av alla genomförda diskussioner. Resulta-

ten som presenteras nedan är därför baserade främst på intervjuarnas skriftliga
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protokoll och sammanfattningar, och videon har bara använts som kompletterande

informationskälla.

4.3 Resultat

Som redan antytts erhölls en mycket stor mängd uppgifter om hur det är att börja

skolan och vad som kan vara goda råd för den som skall börja skolan. Resultaten

redovisas och diskuteras nedan under rubrikerna Stålmanssyndrom? , Keps-

åsikter , Trafik , Skolväg och Allmän levnadsvisdom , dvs. i omvänd ord-

ning jämfört med uppläggningen av intervjuerna.

Stålmanssyndrom ? - Några rapporter erhölls som kan tolkas som utslag av en

stålmanseffekt, och dessa kommenteras relativt utförligt var för sig. I slutet av

detta avsnitt redovisas också några exempel på vad som förefaller vara utslag av

en förmodad vandringssägen om stålmanskepsen.

#1 - En initiativrik elev tog på sig kepsen och tog med sig en kamrat, också med

keps, och sprang rakt ut i trafiken på en närliggande matarled! Detta beteende kan

förefalla vara ett utslag av magiskt osårbarhetstänkande. Efter diskussioner med

klassläraren, som i efterhand försökt fråga barnen om händelsen, förefaller det

dock snarare vara ett utslag av logiskt tänkande. Tillsammans med kepsen hade ju

barnen fått en föreläsning om hur bra kepsen syntes, hur bra den var i trafiken, hur

tidigt alla bilar skulle hinna bromsa och svänga undan etc, etc. För en nyfiken sju-

åring måste givetvis ett sådant fantastiskt klädesplagg testas, ungefär motsvarande

att testa vattentätheten hos nya stövlar. Några funderingar på eventuella

konsekvenser (och eventuellt behov av osårbarhet) om kepsen inte skulle fungera,

har läraren inte kunnat finna. - Lyckligtvis visade det sig att kepsarna fungerade;

alla bilar hann bromsa och svänga undan ! -

#2 - Efter kepsutdelningen, som förmodligen innehållit ungefär samma föreläsa

ning som i #1, konstaterade en pojke att med hjälp av kepsen var det alltså fritt

fram för att springa rakt ut i gatan. I detta fall fick läraren vetskap om elevens slut-

satser och lyckades avstyra ett faktiskt fältexperiment som i #1. Lärarens samtal

med eleven tyder inte på att det. varit frågan om något magiskt tänkande utan om

en rationell och mycket logisk slutsatsdragning; Om kepsen är så bra som fröken,

polisen, vuxna .. säger, så behöver man ju inte stå och titta vänster-höger, vänster-

höger.. utan då kan man ju springa rakt ut !

#3 - Vid en intervju konstaterade en elev att kepsen var dålig .. För jag blev

överkörd fastän jag hade keps. Under klassdiskussionen framkom inga närmare

detaljer kring händelsen, men uttalandet noterades som tecken på ett eventuellt

stålmanssyndrom. När läraren forskade litet närmare visade det sig dock att histo-

rien var ett påhitt för att göra intryck på intervjuaren. Elevens förklaring till den

påhittade händelsen tyder dock på att han, på något sätt, fått en uppfattning om

kepsen skulle göra att han inte blev påkörd. Om han själv dragit denna magiska

slutsats, eller fått den från vuxenvärlden, framgick aldrig helt klart, men det före-
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föll snarast som om historien var ett försök att skoja med de vuxnas överdrivna tro

på kepsarna.

#4 - I en klass där diskussionen kommit fram till den avrundande bedömningen

om kepsarnas för- och nackdelar, nämndes mera i förbigående men som en anty-

dan till en nackdel, att andra barn ( i någon annan klass ?) brukade gå mitt i gatan
när de har keps på sig. Intervjuaren fick aldrig klargjort vilka dessa andra barn var,

och läraren visste inte heller vilka barn som åsyftades. Om uppgiften är korrekt

kan det inte uteslutas att barnen mitt i gatan har drabbats av stålmanssyndromet,

men en annan, minst lika sannolik tolkning, kan vara att detta bara är ytterligare en

version av den tidigare antydda vandringssägnen. -

I många klasser omnämndes TV-inslaget om kepsar i Trafikmagasinet någor-

lunda korrekt och med olika kommentarer. Ännu mera vanligt var dock att endast

det dramatiska olyckstillbudet relaterades, men som en inträffad händelse och

återberättad i många led. Några exempel: En flicka berättade att hon inte fick ha
kepsen för sin mamma, eftersom mamman visste om att ett barn med keps blivit

påkört; Mormor hade berättat att kepsen kunde vara farlig, för barn med keps hade

blivit påkörda och dött, och det hade mormor sett på TV; Gröna kepsar är inte bra

för det har barnen i Stockholm, och där springer de rakt ut i gatan och blir över-

körda, Kepsen är egentligen bra, men kan vara dålig också för någon har berättat

att barn har tagit på sig kepsen och gått ut i trafiken och blivit överkörda; etc etc.

Åsikter om Kepsar - Om kepsar fanns det många åsikter! I redovisningen nedan
har ett försök gjorts att begränsa uppräkningen till sådant som har bedömts vara

värt att beakta vid framtida kepsaktiviteter.

Som ett allmänt omdöme verkar det uppenbart att kepsens popularitet och

användning varierar mycket starkt delvis beroende på hur kepsen introduceras och

på lokala modenycker, men också i mycket hög grad på barnens individuella pre-

ferenser. Så kepsen är alltså : (bl.a.) fin, ful, bra, dålig, obekväm, stickig , i

vägen, tuff (om den är bakfram), vattentät etc etc. Några mera motiverade syn-

punkter var följande:

Kepsen är bra -

för att den syns,

för att bilar stannar,

för att bilar stannar nog,

som solskydd,

för att den syns i mörker,

för att hitta/känna igen kompisar,

för att andra skall se att man är etta ,

för att bilarna tror att det lyser rött,

för den hjälper en i trafiken,

för man känner sig som en ficklampa,

för att bilarna inte kör så fort

Kepsen är ganska bra - men man måste se sig för i alla fall
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Kepsen är dålig -
för att bilarna stannar inte,

för att äldre elever retas,

för att man sagt på TV att den är farlig,

för att den inte lyser i mörker,

för att bilarna tror att det lyser grönt och gasar på,
för att man inte kan ha den i 2:an (p. g.a. den stora påtryckta förstaklass-lzan),

för att den lyser så starkt att bilförarna kan bli förvirrade,

för att den är för varm när solen skiner,

för att den är mera töntig än riktiga USA-kepsar, osv.

I flera av kommentarerna ovan framskymtar olika trafikassociationer - bilar stan-

nar, stannar inte, stannar nog etc - men i de flesta fall rör det sig bara om beskriv-

ningar utan några extra tolkningar eller slutsatser, varför inga av dessa kommenta-

rer bedömdes som så alarmerande att de kunde tas som indikation på eventuella

Stålmanssyndrom.

Bland alla åsikter och synpunkter som kom fram var det ett par historier som

gjorde särskilt intryck på intervjuarna och som återges något mera utförligt: I en
klass betonade en flicka de sociala aspekterna och berättade hur bra kepsen hade

varit just vid terminsstarten för att den gjorde i början att hon kunde se vilka som

var lika mycket nybörjare som hon själv, och när hon hade börjat lära känna klass-

kamraterna gjorde kepsen att det var lätt att hitta dem på skolgården. Två flickor

berättade om sitt eget kepsknep. När de skulle korsa en gata satte de på sig kepsar-

na och bockade mot trafiken. Då stannade alla bilar.

Som torde ha framgått varierade åsikterna om kepsar inom ganska vida ramar. Det

övervägande intrycket är dock att kepsarna är populära, eller tom. mycket popu-

lära, i de flesta klasser. Denna slutsats stöds också av de intervjuade storettornas

råd till höstens småettor . I 18 av de46 besökta klasserna nämndes kepsen spon-
tant antingen som en fördel med att börja skolan - Man får en keps! - eller som'

ett gott råd - Man ska ha keps när man går till/från skolan. - På direkt fråga
fanns det ytterligare 11 klasser med en enhälligt positiv uppfattning att små-

ettorna skall ha keps och i 10 klasser fanns det en majoritet för kepsar. Endast i 7

klasser var åsikterna så varierande, eller så oklart uttryckta, att det var svårt att

göra någon helhetsbedömning av klassens ståndpunkt. I en av dessa klasser fick

dock intervjuaren en känsla att kepsen var fullständigt ointressant, och i en annan

klass verkade attityden till kepsarna vara nästan enbart negativ. Kepsarna var

*'dåliga, fula, obekväma, töntiga osv, och hade dessutom fel färg.

Trafikerfarenheter - Trafik nämndes nästan aldrig spontant som något väsentligt

att förbereda nästa generation förstaklassare på, utan ämnet fick dras upp av

intervjuaren. Bortsett från ett par barn i en klass i en stockholmsförort var det inga

andra som gav några uttryck för att trafiken upplevdes som hotfull, skrämmande,

eller över huvudtaget som ett problem. I några fall omnämndes bilar och biltrafik

som ett störande moment - .. är i vägen, .. gör att man måste stanna/vänta/se sig

för -. Just barnens inställning till biltrafik gav intervjuarna deras mest samstäm-

miga intryck; barnen verkar ha accepterat biltrafiken som något helt normalt, men
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samtidigt ett hinder som man hela tiden måste ha respekt för (och om möjligt hitta

på knep för att undvika).

Tillsammans med trafikerfarenheterna berördes i en del klasser Också trafik-

undervisning och trafikkunskaper. I de klasser som haft besök av en polis var det

uppenbart att detta gjort ett starkt intryck, men även i andra klasser där ämnet kom

upp, verkade kunskapsnivån hög. I en klass (kanske preparerad ?) fick intervju-

aren en känsla av utantillläxa, men i de allra flesta fall verkade barnen framkasta

sina trafiksynpunkter för att de trodde att det kunde vara av värde för nästa gene-

ration smået'tor . Huruvida en klass verkligen var förberedd eller ej följdes inte

upp, eftersom inte ens läraren var informerad om själva nyckelfrågan Stålmans-

syndromet .

I de konkreta råden till höstens småettor fanns några formuleringar som möjligen
kan ha haft ett samband med trafikproblematiken som tex. bra om pappa/mam-

ma (eller möjligen större syskon) följer med till skolan i början . Med tanke på att

trafik generellt verkade upplevas som ett ganska litet problem, jämfört med t.ex.

att hitta vägen eller den stora osäkerheten i att bara börja skolan, har dock dessa

dessa råd snarare tolkats som uttryck för ett mera allmänt trygghetsbehov.

Skolvägen - Ämnet skolvägen var ju tänkt som ett sätt att få barnen att börja

associera till, och berätta om, sina problem med trafiken. Och även om vissa

saker, som hör ihop med trafik, faktiskt omnämns, t.ex. att gå på övergångsställen,

inte gå mot rött, se sig för även om det är grönt (särskilt om gatan ser ut som ett

plus!), osv, så är det uppenbart att de Stora problemen med att ta sig till skolan

ligger på helt andra plan.

Det kan dock konstateras att i en klass nämndes att kepsen är bra att ha när man

går till och från skolan.Tre olika orosmoment, som kunde kännas otäcka, förekom

i berättelserna från olika klasser, nämligen fula gubbar (under olika benäm-

ningar), högstadieelever på mopeder och cyklister som ljudlöst kommer smy-

gande. De två senare utgör ju faktiskt också enform av trafik- eller trafiksäker-

hetsproblem som kan vara värt att beakta, medan den förstnämnda hotfaktorn

kan lämnas därhän i det nu aktuella sammanhanget. I några klasser förekom mera

specificerade varningar såsom Se sig för extra noga vid XX eller Gå inte Y-

gatan . Motiven till dessa råd utforskades inte närmare, men enligt intervjuarnas

bedömningar kan det lika väl ha varit trafikfaktorer som sociala faktorer - högsta-

dieelever eller kanske fula gubbar - .

De riktigt väsentliga frågorna kring att ta sig till och från skolan har kanske inte
heller någon direkt knytning till några konkreta trafiksäkerhetsåtgärder, men för
att ge (åtminstone delar av) vuxenvärlden ett annat perspektiv på (trafik-)tillvaron

så återges ändå några av de erhållna synpunkterna. Vad som är bra eller viktigt är

tex. att hitta vägen, att ha sällskap med bästa kompisen, att ha gott om tid, att hitta

genvägar, att ha gott humör, att ha kvicka fötter, att komma ihåg allting, att ha

ryggsäcken med sig eller på sig och att tänka på något roligt man skall göra i

skolan. Bland det som inte är bra när man går till skolan kan nämnas t.ex. att ha

ont om tid, att ha otur, att ha långt till skolan, att ha slöa fötter eller trötta fötter,

VTI RAPPORT 405



16

ont om tid, att ha otur, att ha långt till skolan, att ha slöa fötter eller trötta fötter,

att göra för många stopp, att ha knytskor, att ha tjuriga kompisar eller att ha hund

med sig.

Levnadsvisdom - De första 2/3 av den avsatta tiden var ju tänkt som en allmän

introduktion då barnen skulle få tillfälle att tänka efter hur det hade känts att börja

skolan. Om några trafikfrågor berördes redan på detta stadium försökte 'intervju-

arna inte att låsa diskussionen vid detta ämne,.om så inte skedde spontant, utan

avvaktade till den senare, mera styrda, delen av intervjun. Trafikfrågor berördes

inte heller i någon större utsträckning men som redan angetts ovan, så nämndes

kepsarna spontant i 18 klasser. Behovet av vuxensällskap(-stöd)_ nämndes också

spontant under inledningsskedet, men avsåg förmodligen mera ett moraliskt stöd i

skolan, än till skolan. I stället nämndes så mycket annat, varav många kommenta-

rer hade ett sådant djup att det föll sig naturligt att kalla detta avsnitt för

levnadsvisdom .

I kommentarerna som handlar om just skolstarten och de allra första skoldagarna

dominerade oron inför det okända. Efter ungefär nio månader hade många av

barnen tydliga minnen av hur det kändes, och sätten att uttrycka osäkerheten och

oron är många; alltifrån kortfattade konstateranden att det var otäckt, läskigt,

spännande, nervöst, pirrigt (särskilt i magen) till mera utförligt motiverade oros-

faktorer somt.ex. rädslan för att göra bort sig, rädslan för att inte få några kompi-

sar, rädslan att inte våga räcka upp handen, rädslan för att bara verka blyg och

bortkommen och rädslan att få en sträng fröken.

Proportionerna hos dessa osäkerhetskänslor kan kanske också vara en förklaring

till varför trafiken inte verkade upplevas som något större problem. Jämfört med

den eventuella risken att göra bort sig inför ett stort antal nya kamrater och kanske

-några vuxna torde risken att bli överkörd av en bil ha känts helt försumbar.

Många råd erhölls också om hur det på olika sätt är möjligt att minska oron och

otryggheten. Det vanligaste var naturligtvis att pappa eller mamma skall följa

med. Andra förslag var att i förväg ta reda på om inte någon man känner skall
börja i samma klass, att ha ett goosdjur med sig i ryggsäcken och att ha på sig rätt

sorts jacka! Tröstens ord av .ett annat slag var bl.a. Det går över andra dagen och

(i vissa skolor) Man får entfadder som man kan fråga .

Andra goda råd gällde kanske både att börja skolan och skolarbetet i allmänhet,

och förutom alla praktiska detaljer nämndes också flera av de erfarenheter som

gav detta avsnitt rubriken levnadsvisdom . Bland alla förslag kanföljande för-

tjäna att nämnas: Man måste ha tålamod, Man måste våga fråga, Man skall inte
bry sig om ifall äldre elever retas, Man skall ha mycket uppmärksamhet, Man får

hjälp, Man behöver inte oroa sig - det man inte kan från början lär man sig efter-

hand, Man ska lyssna på det som fröken säger, Man ska akta sig för högstadiet,

Man ska inte prata högt, Man behöver inte vara rädd för att göra fel - då blir det

bara mera fel, Det är inte farligt att räcka upp handen, Man ska inte komma för

sent - då känns det ännu mera pirrigt och Man skall inte vara rädd för fröken !
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Ytterligare en grupp av mycket vanliga kommentarer betonade i stället fördelarna

med att börja, och att gå i skolan. Några av demest förekommande synpunkterna

' var: Man får nya kompisar, Man lär sig att , Man får raster och man får lovdagar
(friluftsdagar, sportlov ...), Man får vänskap och sällskap, Man får ett eget klass-
rum, Man får motion och ( Sist, men icke minst:) Man får en keps !

4.4 Kommentarer

I detta avsnitt ges några kommentarer av metodologisk karaktär, medan kommen-

tarerna till själva resultaten sparas till det avslutande diskussionskapitlet.

För att undvika en övertolkning av resultaten kan det vara säkrast att börja med att

betona svagheterna i metodiken och främst då representativitetsaspekterna; De

intervjuade eleverna kan inte självklart antas representativa för alla svenska

förstaklassare, varför det alltså finns en viss sannolikhet att andra elever i andra

skolor kanske skulle redovisat helt andra åsikter om såväl kepsar som skolan i

allmänhet. Dessutom finns en risk att de synpunkter som erhållits inte är helt

representativa ens för hela klasserna utan kanske bara för de mest högljuddaoch

dominerande eleverna i varje klass. Denna risk var dock intervjuarna förberedda

på och ansträngde sig därför att verkligen fånga upp alla tänkbara åsikter. I de allra

flesta klasserna verkar det också ha varit ett öppet debattklimat , där även mera

udda kommentarer kunde föras fram (något som kanske framgår av avsnittet

Levnadsvisdom ). I de klasser som utgjorde undantag var det snarast så att ingen

överhuvudtaget hade, eller vågade framföra, några åsikter som inte var sanktione-

rade av läraren.

Rent vetenskapsteoretiskt förhåller det sig också så att man aldrig utifrån empi-

riska data kan bevisa att någonting inte existerar. Det faktum att indikationerna på

ett eventuellt stålmanssyndrom var ganska svaga bland de besökta 46 klasserna,

och att inget av demisstänkta fallen hade resulterat i någon faktisk olycka, kan

alltså inte tas som ett bevis för att stålmanseffekten inte förekommer. Egentligen

kan detta resultat endast tas som en indikation på att av alla cirkulerande historier

så gäller ingen något barn i de besökta klasserna. Hur långt man sedan skall våga
generalisera denna slutsats till andra klasser i andra delar av Sverige överlåtes till

läsarens eget omdöme.

När det gäller alla övriga synpunkter om kepsar och trafik bör det också obser-

veras att i de klassrumssituationer som rådde var det omöjligt att avgöra vad som

var elevernas sanna övertygelser och vad som bara utgjorde upprepningar av

vuxenvärldens förmaningar. Denna reservation torde särskilt gälla uttalanden av

typ Vara försiktig i trafiken , vilka kanske bör tolkas med viss försiktighet. Råd

av typen Man ska försöka hitta genvägar till skolan torde däremot vara mindre

påverkade av vuxnas normer, och bör kunna tas som ett säkrare uttryck för bar-

nens faktiska åsikter.
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5 Andra delundersökningen

Bilisters inregistrering av barn vid Övergångsställen -effekten av fluoresce-

rande kepsar och några andra faktorer

5.1 Bakgrund

Enligt den problemstrukturering som redovisats ovan bedömdes en av de vikti-

gaste utvärderingsaspekterna vara att studera om bilister som passerar barn med

keps påverkas märkbart när det gäller uppmärksamhetsnivå, uppmärkssamhets-

inriktning, hastighet och benägenhet att lämna företräde.

Även om aldrig så många tillfrågade bilister eller andra personer säger att

kepsarna är bra och rapporterar sig själva som extra hänsynsfulla när de ser en

fluorescerande keps, så borde ändå de viktigaste kriterierna på kepsarnas effektivi-

tet uttryckas i beteende- eller prestationstermer. Det avgörande måttet på kepsar-

nas direkta trafiksäkerhetseffekter måste vara förändringar i beteendet hos bilister

som passerar kepsbarn jämfört med när de passerar barn utan keps. Om det kan

visas att bilister i större utsträckning saktar in, lämnar företräde eller åtminstone

höjer sin uppmärksamhet när de passerar barn som är utmärkta med en fluoresce-

rande keps, kan man verkligen börja misstänka att kepsarna har positiva effekter.

Även om kepskampanjernas viktigaste målsättning skulle vara mera långsiktigt

trafiksäkerhetshöj ande, så torde ändå en direkt avläsbar beteendeeffekt ändå kunna

tolkas som en gynnsam förutsättning för att uppnå ett sådant långsiktigt trafik-
säkerhetsmål.

Syftet med den genomförda undersökningen kan därför enkelt formuleras som att

inför skolstarten, höstterminen 1994, studera bilisters beteende och uppmärksam-

het när de passerar barn med keps jämfört med när de passerar samma barn utan

keps.

5.2 Genomförande

Försöket genomfördes i två orter utan kepstradition (Norrköping och Linköping)

för att få spontana reaktioner från så naiva bilister som möjligt. Därigenom

antogs att bilistpopulationen skulle vara förhållandevis homogen i sina förut-

fattade meningar och förväntningar på kepsar och kepsbarn, dvs. de allra flesta

torde inte ha utsatts för informationsinsatser alls om kepsar.

I de båda städerna lokaliserades ett antal lågstadieskolor som låg i närheten av en
någorlunda trafikerad gata med ett övergångsställe inom rimligt avstånd (ca 100

m) från skolan. Efter bedömning av trafikmängder och möjligheter att stanna bilis-

ter för en intervju återstod två platser i Norrköping och två i Linköping (varav till
slut endast tre kunde utnyttjas). Kontakter togs med lärare och personal på de

näraliggande skolorna, föräldrarna informerades, alla var positiva, försöket kunde

genomföras.
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På respektive plats lånades förstaklassare från den intilliggande skolan i grupper

om tre barn, utom vid sista försökstillfället då barnen av rationaliseringsskäl

endast uppträdde i par. Barnen agerade statister och hade till uppgift att gå, eller

stå, på trottoaren vid övergångsstället. Deras placering varierades systematiskt,

dels med avseende på höger eller vänster sida av gatan i förhållande till bilisternas

färdriktning, dels beroende på om barnen var stillastående på trottoarkanten eller

om de sakta kom gående fram mot övergångsstället. I det senare fallet anpassades

barnens startposition och hastighet så att de skulle komma fram till övergångsstäl-

let något före bilisten. Barnen var tillsagda att inte gå ut på gatan även om bilar

stannade för att lämna företräde, vilket dessutom övervakades av försöksledaren

som hela tiden fanns i närheten.

Den viktigaste experimentella variationen gällde emellertid kepsarna. Med tre-

barnsgrupper varierades "kepsfaktorn" i fyra steg, från ingen keps till att alla tre

hade keps samtidigt. Med tvåbarnsgrupper blev motsvarande variation tre nivåer;

ingen keps, en hade keps och båda hade keps. För att minimera barnens spring-

ande tvärs över gatan slumpades enbart presentationsordningen för "kepsar" och

"gå/stå" grupperat enligt placeringen höger eller vänster. Med 4 kepsnivåer och 2

gå/stå-nivåer gjordes alltså 8 presentationer i följd på samma sida av gatan, och
med tre kepsnivåer alltså (3x2=) sex presentationer innan barnen bytte sida.

Kepsarna som användes var av den typ som använts i Skåne, d.v.s. med en

fluorescerande rosa färg och litet påtryckt text i svart. Det mest framträdande av

texten är en knappt decimeterhög etta, för första klass, vilken dock knappast är

läsbar för passerande bilister.

Övergångställena hade valts så att bilister som kom i den studerade riktningen

hade fri sikt från ett avstånd av minst100 m, och dessutom så att det skulle vara

möjligt att stanna bilisterna för en kortare intervju inom 100-200 m. När det kom

en bil med fri sikt framåt, och som inte stördes på något annat sätt av omgivande

trafik, så ansågs denna bil kunna utgöra en försöksbil . Detta innebar dels att

barnen fick ta på sig så många kepsar som gällde i den aktuella betingelsen och att'

de stående, eller gående, skulle befinna sig så att den annalkande bilisten kunde se

dem, dels att bilens hastighetsförlopp registrerades.

50 m, 25 m och alldeles före övergångsstället registrerades bilens hastighet. Detta

gjordes med hjälp av små IR-sändare/mottagare (9x7x3 cm) som placerats parvis

så att de tog tiden för passage av en 5-meters sträcka, vilket räknades om till has-

tighet i en PC-dator till vilken IR-mottagarna var anslutna.

För alla passerande bilar, oavsett färdriktning och oavsett om de pga. av sikt-

förhållanden eller annat utsetts till "försöksbilar", registrerades om de stannade vid

övergångsstället för att släppa över barnen. Om flera efterföljande bilar tvingades

att stanna, eftersom en framförvarande stod och väntade på att barnen skulle korsa

gatan (vilket de inte gjorde), räknades inte de efterföljande med i statistiken över

företrädesstopp.

De bilister som passerade övergångsstället när alla försöksvillkor var uppfyllda,

d.v.s. inte störda och med fri sikt mot barnen, och barnen på rätt plats med rätt
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antal kepsar, stannades med hjälp av polis efter 100-200 m. Polisen gjorde en

elementär körkortskontroll och frågade föraren om han/hon ville deltaga i en enkel

intervjuundersökning. I ett fåtal fall (4) sade sig föraren ha bråttom och fick åka

vidare; alla andra var positiva och svarade gärna på intervjuarnas frågor. Vid två

andra tillfällen hade polisen anledning att göra mera grundliga körkorts- eller for-

donskontroller. Dessa förare utsattes inte för någon intervju utan den betingelse de

skulle ha tillfrågats om repeterades istället för nästa passerande bilist.

Intervjun syftade främst till att konstatera om, och i så fall hur många, barn och

kepsar bilisterna lagt märke till. Först fick de tillfälle att spontant redovisa vad de

uppmärksammat under det senaste kvarteret. De som då inte nämnde barn eller

kepsar tillfrågades om de sett någon eller något vid det senaste övergångsstället,

och till dem, som inte rapporterade några barn då heller, ställdes en direkt fråga

om de sett något/några relativt små barn. För att kontrollera att svaren inte var

rena gissningar frågades också om Vilka sida barnen befunnit sig, hur många och
om det funnits några vuxna på övergångsstället. Dessutom ställdes några korta

frågor om körvanor och körerfarenhet. En normalintervju tog 1,5 till 2 minuter.

Intervjuare var tre kvinnliga VTI-anställda i 30-årsåldern. En kopia av intervju-

formuläret återfinns som bilaga 1.

De ursprungliga försöksplatserna var:

MALM - Övergångsstället utanför Kärna skola i Malmslätt utanför Linköping,

norra änden av Gamla Ledbergsvägen, södergående trafik som vinkades in på en

parkeringsplats efter ca 125 meter. Ungefärlig trafikmängd: 150 bilar/tim. Hastig-

hetsbegränsning 30 km/h, uppmätt hastighet utan några personer vid övergångs-

stället: medel = 36, median = 35 km/h. Antalet observerade/intervjuade bilister var

40, d.v.s. 3 (eller ibland 4) observationer för varje kombination av keps+rörelse+

sida.

(TAN) - Övergångsstället på Gamla Tanneforsvägen i Linköping i anslutning till

korsningen med Råggatan, norrgående trafik som stannades efter ca 200 m där

Tanneforsvägen blir bredare. Intervjuerna gjordes i lä bakom en större skåpbil

både av säkerhetsskäl och för att poliser och intervjuare inte skulle synas från

övergångsstället. Vid efterhandskontroll av data och registreringar från denna plats

visade det sig ändå att ett relativt stort antal bilar försvunnit in på en mycket liten

lokalgata istället för att fortsätta längs den stora gatan. Eftersom detta obefogade

bortfall kunde misstänkas vara systematiskt genom att det kanske främst innefat-

tade de mest uppmärksamma bilisterna ( eller de med allra mest dåligt samvete!)

beslutades att inte vidare bearbeta data från denna plats. (Denna upplysning är

främst riktad till dem som sett tidigare preliminära versioner av denna rapport.)

FRl - Övergångsstället på Ingelstadgatan utanför idrottsplatsen Bollspelaren i

Norrköping, södergående trafik som vinkades in på en liten tvärgata efter ca 100

m. Trafikmängd: ca 400 bilar per timme. Hastighetsbegränsning 50 km/h, uppmätt

hastighet: medel = 53, median = 51 km/h. Antal observationer=60, d.v.s. 4 (eller

ibland 3) för varje betingelsekombination.
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FR2 - Samma ställe som FRl, men norrgående trafik som vinkades in på en annan

tvärgata efter ca 150 m. Samma trafikmängd, d.v.s. 400 bilar/tim, och 50 km/h

hastighetsbegränsning, men något högre faktiska hastigheter: medel = 54 och

median = 52 km/h. Antal observationer: 60, vilket pga. att kepsvariationen

begränsats till tre alternativ gav 5 observationer för varje enskild betingelse.

Undersökningen genomfördes under några förmiddagar i slutet av maj, 1994.

5.3 Resultat

Innan de faktiska resultaten behandlas bör det nämnas att mängden data blev oro-

väckande liten under de genomförda försökspassen, vilket gör det svårt att dra

några säkra slutsatser. Tyvärr gick det inte att utöka undersökningen eftersom den

genomfördes veckan före skolavslutningen, varför det relativt lilla antalet obser-

vationer inte kunde kompletteras förrän möjligen i en annan undersökning, i ett

annat projekt. De resultat som ändå erhölls redovisas nedan uppdelat efter de tre

huvudfrågorna: - Lämnar bilisterna företräde? - Förändras hastigheterna ? och -

Påverkas bilisternas uppmärksamhet av att barnen har kepsar på sig?

Företräde - Enligt en engelsk forskare (Howarth, 1988) som gjort omfattande

studier av samspelet mellan barn och bilar/bilister, är det endast i ca ett fall på 10

000 som bilisten avvärjer en möjlig konflikt genom att ta hänsyn till barnet. I de

övriga 9 999 fallen är det barnen som får ta hänsyn till bilisten. Chansen att någon

bil skulle stanna under de relativt få, och korta, försökspassen bedömdes därför

som relativt liten, men dock fanns en förhoppning att åtminstone någon skulle

reagera på de mycket iögonfallande kepsarna och stanna för att lämna barnen före-

träde. I tabell 3 redovisas resultaten.

Tabell 3 Antal bilar som stannade för att lämna barnen företräde på övergångsstäl/et,
uppdelat efter platser och om någon hade keps. Dessutom anges ungefärliga
trafikmängder och relativa frekvensen företräden per fordon. Notera också
den kursiverade texten istycket nedan.

 

Plats Antal lämnade företräden Trafik Relativ frekvens före-

Utan keps Minst en keps (bil/tim) träden oavsett keps

MALM 1 3 150 1/75

FR1 6 14 400 1/35

FR2 8 18 400 1/30

I tabellen bör observeras att på de två första platsernaförekom barn med keps tre

gånger så ofta som ingen keps alls, och på den sista platsen dubbelt så ofta ( en

eller två mot ingen keps alls). Även om antalet bilar som faktiskt stannade inte är

överväldigande stort kan man ändå direkt konstatera att bilisterna visat något mera

hänsyn än man kanske kunnat förvänta utifrån de engelska resultaten. Tyvärr är
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dock antalet observationer för få för att det skall gå att dra några slutsatser om
företrädesfrekvenser utan keps jämfört med om olika många barn har keps på sig.

I den högra kolumnen har därför alla registrerade företräden slagits ihop och

beräknats som andel av samtliga passerande bilar.

Hastigheter - När det gäller hastigheterna fram mot övergångsställena enligt figur

1 torde det framgå att enbart det faktum att det fanns barn vid övergångsställena

(raderna Utan och Med , jämfört med raden Inga ) nästan genomgående gav

en märkbar minskning av genomsnittshastigheterna. Under dessa betingelser finns

också en antydan till lägre hastigheter närmare (5 m) övergångsstället än 50 m

bort. Skillnaderna är dock små, spridningarna så stora och antalet observationer är

för litet för att denna antydan skall kunna betraktas som mer än en förhoppning

som kanske kan verifieras i en annan undersökning, om hastighetsförloppet fram

mot övergångsstället anses vara en tillräckligt viktig mätvariabel.

      

  Utan Med
Malm

Figur 1 Made/hastigheter på de tre försöksplatserna 50, 25 och 5 meter från Över-
gångsstäI/et för dels fria fordon utan några barn inärheten av Övergångsstäl-
let (Inga), dels med barn ggg respektive min' kepsar vid övergångsstället."
(Antal observationer för de olika staplarna varierar mellan 5 och 45)

Den viktigaste jämförelsen gäller ju emellertid om bilisterna reagerade olika bero-

ende på om barnen hade kepsar eller ej, d.v.s. raderna Utan (keps) mot Med

(keps) i figur 1. I en första analys studerades om antalet kepsar (O, 1, 2 eller 3 vid

Malm och Frl; O, 1 eller 2 vid Fr2) hade någon märkbar effekt på bilisternas

hastigheter. Detta gjordes genom att för varje fordon beräkna differensen mellan

hastigheten vid 50 respektive 5 m före övergångsstället. Dessa hastighetsföränd-

ringar jämfördes sedan över de olika försöksbetingelserna med hjälp av varians-

analys. Endast vid Fr2 kunde dock hastighetsminskningen med kepsar anses sta-

tistiskt signifikant större än när ingen hade kepsar (p<0,05; Se bilaga 3). I sam-

manfattningsfiguren ovan har därför betingelserna då ett eller flera barn hade keps

slagits samman i staplar med rubriken Med (keps).

Det måste dock betonas att staplarna redovisar medelhastigheter för ett, oftast

ganska litet, antal bilar. I de flesta fall är antalet observationer så få att medelvär-

dena inte kan betraktas som särskilt tillförlitliga; en enda riktigt snabb eller lång-
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sam bil som råkade komma med i undersökningen fick en oproportionerligt stor

betydelse.

I undersökningsplaneringen hade ju, förutom kepsarna, även barnens placering i

förhållande till bilisternas färdriktning och deras uppträdande på trottoaren vari-

erats systematiskt. Analyser av det eventuella inflytandet av dessa experimentella

manipulationer visar att på alla tre platserna erhölls en större hastighetsminskning

då barnen befann sig på bilisternas högra sida, jämfört med på vägens vänstra sida

(Statistiskt signifikant;Variansanalys för Frl i bilaga 2, för Fr2 i bilaga 3 och

Malm i bilaga 4). På en av platserna erhölls också en signifikant större hastighets-

minskning då barnen rörde sig fram mot trottoarkanten, jämfört med när de stod

(relativt) stilla på trottoarkanten (Frl: Bilaga 2). Dessa effekter redovisas över-

siktligt i figur 2 och 3.
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Fr1 (Fr2) (Malm)

Figur 2 Hastighetsmlnskningar vid Figur 3 Hastighetsminskningar vid de
de tre platserna då barnen tre platserna då barnen gick

stod på vänster respektive fram mot trottoarkanten
höger sida i förhållande till (vänster stapel) respektive
bilisternas färdriktning stod vid trottoarkanten.
(vänster respektive höger (Si nifikant skillnad endast vid9
stapel). Fr1.)

Vid intervjun erhölls också data om olika bakgrundsvariabler som ålder, kön, kör-

vana etc., men ingen av dessa konventionella faktorer kunde konstateras ha något

samband med hastighetsminskningen fram mot övergångsstället.

Uppmärksamhet - Som redovisats ovan fick bilisterna tre mer eller mindre

ledande frågor för att utröna om de lagt märke till några barn. I resultaten nedan

kommer dessa frågor inte att särredovisas utan framställningen har förenklats till

att bara gälla antalet rapporterade barn.

Vid bearbetningen av materialet beräknades b1.a. hur många barn som genomsnitt-

ligt rapporterades under de olika betingelserna. Detta mått har emellertid nackde-

len att det inte tar hänsyn till att i vissa situationer kan barnen ha skymt varandra
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så mycket att det kan ha varit svårt för en passerande bilist att räkna antalet barn.

Den viktigaste indikatorn på bilisternas uppmärksamhet har istället ansetts vara

om de överhuvud taget rapporterat något barn. Detta mått har beräknats som andel

tillfällen då inga barn rapporterats, s.k. helmissar, av totala antalet sådana experi-

mentella betingelser. Resultaten för de tre platserna redovisas i figur 4.

För att konstatera vilka av deolika uppmärksamhetsresultaten som skulle betrakj

tas som slumpbetingade, respektive sanna effekter, gjordes några variansanaly-

ser på beroendevariabeln antal rapporterade barn . Med tanke på det relativt lilla

antalet observationer på varje plats gjordes först en preliminär analys på hela

materialet indelat efter de tre faktorerna vänster/ höger , gående/stående och

den förenklade faktorn någon keps/ ingen keps alls . Resultaten visade tydliga

effekter av både kepsfaktorn och vänster/högerfaktorn.
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Ingen En Tvá Tre

Antal barn med keps

Figur 4 Andel he/missar (tillfällen då inget barn rapporterats) vid de tre platserna,
uppdelat efter hur många barn som hade keps. Vid Malm och Fr1 fanns alltid-
tre barn, vid Fr2 två. (Anta/et observationeri varje punkt: Malm=10, Fr1=15,

Fr2=20)

Därefter gjordes något mera detaljerade analyser på värdena för de tre platserna

var för sig som illustrerat i figurerna 5och 6 nedan. Resultaten visade då att vid

Frl och Malm var det endast den experimentella faktorn Vänster/höger som

hade statistiskt signifikanta effekter på hur många barn som rapporterades (De

statistiska analyserna redovisas mera utförligt i bilagorna 2 respektive 4 för dessa

platser). Från den tredje platsen, Fr2, erhölls däremot signifikanta effekter av antal

kepsar, vänster/högerplacering, och dessutom en signifikant interaktion mellan

kepsfaktorn och vänster/höger-faktorn (Statistisk analys i bilaga 3).

VTI RAPPORT 405



25

  

Fr1 Malm

E
(6
.D

0

2
'5 .-O-Höger

1;? - - G - -Vänster
0.
D.

9

'så
C
<

  

  

  

Ingen En Två Tre Ingen En Två Tre

Figur 5 Genomsnittligt antal rapporterade barn vid Fr1 och Malm uppdelat dels efter
hur många som hade keps, dels efter barnens placering i förhållande till bilis-
ternas fårdriktning. (Antal observationer per punkt: Fr1=7 eller 8, Malm=5)
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Ingen En Två (Tre)

Antal kepsar

Figur 6 Genomsnittligt antal rapporterade barn vid Fr2 uppdelat dels efter hur många
som hade keps, dels efter barnens placering i förhållande till bilisternas
fårdriktning. (Antal observationer per punkt: 10)

Som framgår av resultaten i figurerna ovan verkar barnens kepsar kunna bidra till

att bilisternas uppmärksamhet riktas mot dem istället för något annat. Ändå måste
det konstateras att trots det mycket kraftfulla synintryck som barn+kepsar ger för

de flesta normala Ögon, så ligger den maximala rapporteringsfrekvensen ändå inte

på mer än ca 90 %. Som en illustration till hur svårt det kan vara att "nå" vissa
bilister kan nämnas att 6 av totalt 184 intervjuade bilister hade lagt märke till de

små, och inte särskilt iögonfallande, hastighetsmätningsdosorna. Av dessa sex,

mycket uppmärksamma, bilister var det endast en som dessutom lyckades upp-

täcka att det också fanns några barn på trottoaren. - Litet parantetiskt kan man
fråga sig hur man skall få sådana bilister att prioritera om i sina informations-
inhämtningsrutiner. -
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Som ett liknande - men omvänt - exempel på en annan selektiv perceptionsmeka-

nism kan nämnas att den enda bakgrundsvariabel som Visade något samband med

antalet rapporterade barn var om man hade egna barn, vilket medförde en högre

rapporteringsfrekvens (X2: 3,9, df=l, p<0,05). Andra konventionella bakgrunds-

faktorer som kön, ålder, körerfarenhet och körvana på platsen hade inte någon

konstaterbar effekt på antalet uppmärksammade barn. Däremot var rapporterings-

frekvenserna signifikant högre för den fjärdedel bilister som körde långsammast,

jämfört med den snabbaste fjärdedelen (96:17, df=1, p< 0,05).

5.4 Några kommentarer

Eftersom den redovisade undersökningen genomfördes med mycket snäva tids-

marginaler blev dels urvalet försöksplatser synnerligen begränsat, dels även anta-

let observationer per plats i minsta laget för att utgöra ett riktigt tillförlitligt under-

lag. Med så små urval är det nämligen inte helt osannolikt att t.ex. effekten av

långsamma bilister, som dessutom har egna barn, kan vara något ojämnt fördelad

över alla betingelser. Eftersom det också gjordes ett relativt stort antal signi-

fikanstester totalt sett inom undersökningen, kan det inte heller uteslutas att

någon, eller några av de signifikanta effekterna är ett utslag av den slump som

enligt statistikens lagar skall ge ett utslag 5 gånger av 100 med en signifikansnivå

på 5 %.

Innan man kan dra några slutsatser, eller ens börja spekulera, om hur svenska

bilister i allmänhet (d.v.s. långt från en viss stadsdel i Norrköping eller Linköping)
reagerar på barn med kepsar, så bör helst någon eller några liknande undersök-

ningar genomföras på platser med annan trafik och kanske även en annan

kepstradition.
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6. Inställda undersökningar

Några övriga erfarenheter

Enligt problemstruktureringen var det, förutom de två redovisade undersökning-

arna, ytterligare två frågor som fick högsta prioritetsbedömning. Dessa två frågor

gällde dels barns korsningsbeteenden med och utan kepsar, och dels bilisters åsik-

ter och förväntningar på barn med och utan kepsar. Vid planeringen av utvärde-

ringsprojektet var avsikten ursprungligen att även genomföra ett par delundersök-

ningar av dessa aspekter, men av skilda skäl kunde dessa avsikter inte fullföljas.

Några erfarenheter gjordes dock som har bedömts kunna ha ett Visst intresse för

ämnet barn och kepsar.

Barns beteenden med och utan kepsar

Trots att t.ex. de finska undersökningarna av Pirkko Rämä och medarbetare (1993)

har visat att det är svårt att göra entydiga observationer av barns beteenden när de

korsar gator, så ansågs ändå denna fråga så väsentlig att det bedömdes värt att för-
söka fastställa om barns trafikbeteende påverkas systematiskt på något sätt av att

de har keps. Ett försök med detta syfte planerades för Trelleborg och Västerås och

för de båda storstäderna Stockholm och Göteborg. De två senare städerna måste

utgå ur försöket eftersom det var omöjligt att finna några lågstadieskolor där

förstaklassare överhuvudtaget tilläts korsa några trafikerade gator utan sällskap

av någon äldre.

I Västerås och Trelleborg valdes en skola som låg lagom nära en lagom hårt trafi-
kerad gata med ett icke-signalreglerat övergångsställe i närheten. I respektive

skola ordnades med hjälp av positiva lärare och skolledningar så att hälften av

förstaklassarna skulle få fluorescerande keps vid terminsstarten medan den andra

hälften av eleverna fick en gul (ej fluorescerande) ryggsäck. Avsikten med denna

generositet var att med hjälp av kepsar eller ryggsäckar enkelt kunna identifiera

förstaklassare som just förstaklassare. Från den första skolveckan videobandades

de valda övergångsställena under de eftermiddagstimmar då det enligt skolans/

lärarnas uppgifter kunde förväntas flest barn. I Västerås stals delar av video-

utrustningen efter fyra dagar,men från Trelleborg erhölls en hel veckas registre-

ringar. De erhållna datamängderna var lättbearbetade; i Trelleborg hade ett barn

med keps och ett par av barn med ryggsäck passerat under registreringsveckan,

och i Västerås endast en förstaklassare med ryggsäck under de fyra eftermiddags-

pass då registreringar kunnat genomföras. Efter dessa erfarenheter avbröts försö-

ket.

Bilisters åsikter om, och förväntningar på, barn med och utan keps

När en undersökning av denna frågeställning började planeras var en av utgångs-

punkterna en misstanke som framkastats, att när bilisterna lärt sig att barn med

keps behöver extra mycket hänsyn i trafiken så finns det en risk för omvänd slut-

sats barn utan keps klarar sig utan någon (extra) hänsyn . Denna fråga avsågs

belysas med hjälp av enkäter till bilister i orter med olika lång kepstradition för att
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se om några skillnader i bilisternas inställning till barn i trafiken skulle kunna

konstateras.

Erfarenheterna från Trelleborg och Västerås erhölls när bilistenkäten planerades

och resultatet, att inte ens på förväntat högtrafikerade övergångsställen före-

kommer ensamma kepsbarn mer än ca en gång/vecka, gav anledning till en revi-

dering av de preliminära planerna. Även om erfarenheterna från endast två platser

inte kunde anses särskilt representativa så drogs ändå slutsatsen att frekvensen
barn ute i trafiken torde vara så låg att en eventuell attitydpåverkan hos bilisterna

med största sannolikhet kunde förväntas bero på någon annan faktor, som t.ex.

massmediapåverkan. Och eftersom det dels redan konstaterats bland ett antal

förstaklasser i olika delar av landet att TV är ett effektivt medium för att sprida ett

budskap om kepsar, dels också konstaterats att budskapet som knutits till kepsarna

varierade mellan olika platser och även att budskapets spridning varierade, så

inställdes även denna delundersökning.

Kommentarer

När det gäller registreringarna av barnbeteenden är det bara att beklaga (för under-

sökningens skull !) att så få förstaklassare förekom på de valda platserna. Frågan
om hur barn (och även bilister) beter sig vid övergångsställen förefaller dock så

viktig att det förhoppningsvis kan genomföras en ny, och större, undersökning vid

några övergångsställen där det på förhand har konstaterats att barn faktiskt passe-

rar mera frekvent än en gång i veckan.

Om det visar sig svårt att hitta några sådana platser torde en ny sådan eventuell

undersökning vara mindre meningsfull, och förmodligen även ett försök att

genomföra en undersökning av bilisternas inställning till kepsar och kepsbarn. Om

antalet kepsbarn i trafiken och på övergångsställen är så litet att det inte är motive-

rat att försöka studera deras beteenden systematiskt, så torde detta även innebära

att de flesta bilister förmodligen har så små möjligheter att utveckla några.
kepsattityder att det skulle vara meningslöst att ställa frågor om några sådana

åsikter.
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7 Slutsatser och diskussion

För undvikande av missförstånd bör kanske först poängteras att de planerade och

genomförda undersökningarna syftade inte till att ge någon form av facit rörande

hur bra eller dåliga kepsarna är. Syftet var snarast att förbättra kunskapsunder-

laget rörande vad som händer ute i trafiken när barn får ta på sig kepsar, och i

vilken riktning de erhållna resultaten kan/skall tolkas torde främst bero på den

enskilde läsarens tidigare förväntningar.

Det första i de faktiska resultaten som bör tas upp till diskussion torde vara den

eventuella existensen av något Stålmanssyndrom . Som redan påpekats så utgör

det faktum att ingen av derapporterade händelserna verkar kunna tolkas som

utslag av något osårbarhetstänkande på intet sätt ett bevis för att Stålmans-

syndromet inte existerar.

Men även om de rapporterade incidenterna inte kan skyllas på något stålmans-

syndrom eller annat överdrivet magiskt tänkande, så gör detta inte dessa incidenter

mindre allvarliga. Något förenklat - eller kanske tom. överdrivet - verkar det

nästan som de utsatta barnen har lurats, eller tom. provocerats, på grund av en

missledande introduktion av kepsarna. Andra uppenbara tecken på brister i presen-

tationen är barnens kommentarer att kepsarna lyser i mörkret (från sådana som

tydligen inte provat), respektive besvikelse över att kepsarna inte lyser i mörkret

(från dem som faktiskt provat).

Inför eventuella fortsatta kepsaktiviteter förefaller det därför angeläget att det

utarbetas en genomtänkt handledning för dem som överlämnar kepsarna till

barnen. För att minska riskerna för feltolkningar och provokationer förefaller det

därvid säkrast att tona ned knytningen till trafik (vilken förefaller ha varit ganska

stark) så mycket som möjligt. Med utgångspunkt från några av de erhållna syn-
punkterna skulle man istället, inför barnen, betona de sociala aspekterna, dvs. att

hitta kompisarna ute på skolgården, att se vilka som är lika mycket nybörjare som'

man själv osv. Ytterligare en tänkbar presentationsuppläggning - utan stöd i bar-

nens uppgifter, men kanske mest realistisk - kunde vara att dra paralleller med

studentmössan; När man slutar skolan får man en vit mössa, och när man börjar

skolan får man en ettakeps !

Vilket alternativ som än väljs måste det ändå betonas för dem som delar ut
kepsarna att trafikaspekterna får nämnas (mer eller mindre parantetiskt) men abso-

lut inte poängteras.

Förutom det omedelbara behovet av en presentationshandledning, finns det åtskil-

liga erfarenheter i och kring undersökningen som tyder på ett behov av också en

genomtänkt, långsiktig kepspolicy. Skall skolstarten annonseras på något annat

sätt och kepsutdelningen sparas tills barnen anses stora/mogna/rutinerade nog att

gå ensamma till skolan? Skall t.ex. 6-åringar få kepsen? I några klasser fanns det

ett visst motstånd mot kepsen eftersom man inte ville bli förväxlad med

småbarnen i lekis (som hade fått kepsar). Hur stor färgskala är lämplig? Skall
bilisterna i ett län lära sig att t.ex. blåa kepsar betyder högsta möjliga skärpning
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och sedan låta bli att passera länsgränsen för att inte bli förvirrade av andra keps-

färger? Skall 8- 9-åringar få ha sin gamla keps, om den skulle råka överleva så

länge; eller annorlunda formulerat, när börjar bilisterna tappa respekten?

När det gäller bilistbeteendena var, som redan nämnts, den användbara datamäng-

den i minsta laget för att ge riktigt tillförlitliga svar på alla frågor. Men det verkar

åtminstone som om kepsarna är tillräckligt iögonfallande för att dra uppmärksam-

heten till barn som har dem på sig i märkbart större utsträckning än om de inte bär

kepsar. Det måste dock poängteras att även om barn med keps syns fantastiskt bra,

så måste man ändå räkna med att vissa bilister antingen är så okoncentrerade, eller

så koncentrerade på någonting annat, att det inte räcker med tre barn och tre

kepsar för att göra så mycket intryck att det finns kvar efter 10-20 sekunder.

Om kepsarnas uppmärksamhetstilldragande egenskaper också är tillräckliga för att

få bilisterna att i något större utsträckning sänka hastigheterna, och kanske tom.

stanna för att lämna företräde, är däremot svårare att avgöra. På en av de tre för-

söksplatserna verkar kepsarna ha medfört en liten, men dock icke slumpbetingad,

hastighetsminskning fram mot övergångsstället, medan det på de andra platserna

inte går att urskilja några systematiska effekter i den mycket stora slumpmässiga

hastighetsvariationen. För den som letar argument för eller emot kepsarna kan data

från dessa tVå platser således inte tas som tecken på någon hastighetssänkande
effekt ( Trots utseendet på staplarna i figur 1).

Inte heller när det gäller de faktiskt registrerade stoppen för att lämna företräde går

det att avgöra om kepsarna hade någon nämnvärd effekt. I avvaktan på en mera

uttömmande undersökning kan man därför endast tacksamt konstatera att bilis-

terna i Norrköping och Linköping åtminstone verkar Visa något mera hänsyn mot

barn på övergångsställen än man gör i England. I det sammanhanget bör också

nämnas att det enligt olika uppgifter verkar förekomma stora lokala eller regionala

skillnader i samspelet mellan bilister och fotgängare - kanske finns det orter i

Sverige med ännu högre företrädesfrekvenser, och kanske finns det också orter

med lika mycket eller litet) hänsyn som i England 7

Parantetiskt bör kanske också diskuteras om det faktum att en bilist lämnar före-

träde åt en liten fotgängare verkligen medför en ökad säkerhet. I alltför många fall

verkar detta hänsynstagande leda till att bakomvarande bilister, som inte har någon

möjlighet att se den skymda lilla fotgängaren, kör om och kör på den intet ont

anande fotgängaren. Kanske bör företräde för fotgängare reserveras för de allra

smalaste gatorna, där omkörning är fysiskt omöjlig?
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8 Några avslutande reflektioner

Som en sammanfattning, när det gäller klassintervjuerna med storettorna vill jag

bara betona det övervägande positiva intryck som undersökningen gav om kepsens

popularitet och uttrycka en förhoppning att det går att hitta en lösning som mini-

merar riskerna för såväl logiska som magiska experiment (om det anses att

kepsutdelandet skall fortsätta). Alla de andra erfarenheterna och synpunkterna som

jag fick från alla barn, och som jag varit tvungen att sammanfatta alldeles för hårt,

tänker jag inte kommentera vidare eftersom det skulle föra alldeles för långt från

ämnet kepsar (och dessutom resultera i en roman som inte skulle vara färdig

förrän till sekelskiftet ).

När det gäller det faktiska samspelet mellan bilister och fotgängare (särskilt de

minsta) vill jag återknyta till frågan om eventuella lokala vanor och ovanor i kapit-

let ovan. Under arbetet med kepsproblematiken har jag konfronterats med så

många näraliggande frågor som kan vara värda att antyda för att sätta in kepsarna

både i ett större trafiksäkerhetsperspektiv och i ett större trafikforskningsperspek-

tiv, och där frågan om regionala inkonsekvenser i förhållande till en (förmodad)

nationell konsekvens är en sådan fråga. Till exempel: Hur är barns säkerhet och

trygghet i trafiken i olika delar av Sverige, och hur kan denna situation tänkas

påverkas avatt vissa barn får kepsar?

Och när det gäller barns faktiska trafiksäkerhet; Vilka barn, i vilka situationer och

i vilka åldrar, har störst behov av en förbättrad trafiksäkerhet, och kan en

fluorescerande keps användas för att. hjälpa sådana eventuella identifierade

högriskgrupper?

Om man överhuvudtaget vill utnyttja en extra stark stimulering för att påverka

eller informera trafikanterna leder detta till nya följdfrågor; Hur länge dröjer det

innan man måste införa ännu starkare ljussignaler, ännu större vägmärken och

ännu mer lysande kepsar för att trafikanterna har vant sig vid de tidigare nivåerna?

Och hur upplevs, bedöms och prioriteras all den trafikinformation som inte känns

lika stark?

Dessa, och många andra, frågor har jag önskat dra fram för att påpeka att eventu-

ella fluorescerande kepsar på några förstaklassare i något svenskt samhälle (stort

eller litet) helst borde sättas in i en litet större helhetsbild. Samtidigt måste jag då
också påpeka att i många avseenden är kunskaperna så få och så små (och dess-

utom åsikterna så många) att denna helhetsbild delvis kommer att baseras på rena

gissningar. Även en mycket ofullständig helhetsbild borde dock kunna användas

för att identifiera väsentliga kunskapsluckor så att det på sikt kan bli möjligt att
samla data för att skapa en referensram som ger en antydan till var barns trafik-

säkerhet (och alla andras) kommer in i det stora trafiksäkerhetsperspektivet.
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Bilaga 1

Sid 1 (1)

Intervju nr:

Tan Mal Frl Fr2

Betingelse:

Hej! Vi kommer från VTI i Linköping och håller på med en undersökning åt NTF.

Får jag ställa ett par frågor ?

Hur långt kör Du per år ? ................... .. (mil)

Hur ofta åker Du den här vägen 7 > dag - vec - mån - 1/2år - år >

- Har Du som bilist lagt märke till, eller haft uppmärksamheten på,

något särskilt under de senaste 3-400 m/ det senaste kvarteret ?

EI Fotgängare

El Barn

EI Annat .......... ..
EI Vet ej

- Fanns det någon/några borta vid det senaste övergångsstället?

El Ja
El Nej / Vet ej

- Fanns det kanske några (ganska små) barn (VISA !) ?

EI Nej / Vet ej
El Jo visst

- Kan du beskriva närmare - Stora/ små, En eller flera, Vänster/höger ?

Hur många, och var då ( Vänster/Höger, Nära eller längre bort) ?
(V=vuxen, B=bam i allmänhet, K:kepsbarn)

 

Vänster: V V V V Höger: V V V V

B B B B B B B B B B

K K K K K K K K K K

- Var det något som gjorde att barnen drog uppmärksamheten till sig ?

EI NEJ El Barn l!!
El Rörelsen
EI Keps
El ............................ ..

Har Du (själv)några barn i skolåldern ? E] Ja EI Nej

El Man El Kvin EI 18-25 EI 25-40 El 40-65 EI 65+

Tackoajjö! !

VTI RAPPORT 405



Bilaga 2

Sid 1 (1)

Variansanalystabeller för försöksplats Frl

Mätvariabel: Hastighetsreduktion

Antal observationer: 60

Variansk'alla

Gå/Stå (A)

Vänster/Höger (B)

A x B

Inomgrp

Totalt

Mätvariabel: Antal rapporterade barn,

Antal observationerz60

Varianskälla

Kepsar (A)

Gå/Stå (B)

Vänster/Höger [C]

A x B

A x C

B x C

AXBXC

Inomgrp

Totalt
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_S_S. _le

165,20 1

138,42 1

43,39 1

1745,75 56

2092,76 59

_3.5_ d_f

3,33 3

0,59 1

15,03 1

3,32 3

2,46 3

0,01 1

8,55 3

52,70 44

85,99 59

165,20

138,42

43,39

31,17

35,47

1,11

0,59

15,03

1,11

0,82

0,01

2,85

1,19

1,46

F-kvot

5,30
4,44

1,39

F-kvot

0,93

0,49

12,55

0,92

0,69

0,01

2,38

12

0,025

0,040

>0,05

>0,05

>0,05

0,001

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05



Bilaga 3

Sid 1 (1)

Variansanalystabeller för försöksplats Fr2

Mätvariabel: Hastighetsreduktion

Antal observartioner: 55

Varianskälla

Kepsar (A)

Gå/Stå (B)

Vänster/Höger [C]

A x B

A x C

B x C

AxBxC

Inomgrp

Totalt

Mätvariabel: Antal rapporterade barn,

Antal observationer260

Variansk'alla

Kepsar (A)

Gå/Stå (B)

Vänster/Höger [C]

A x E

A x C

B x C

AXBXC

Inomgrp

Totalt
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ä

45,65

1,12

40,27

3,60

10,72

4,29

19,84

303,86

426,84

S_S

5,42

1,15

3,09

1,25

4,83

4,29

2,16

26,93

44,98

-
»
-
t
[
\
)

H
N
N

43

54

N
N

p
-
L

48

59

22,82

1,12

40,27

1,80

5,36

4,29

9,92

7,07

7,90

2,71

1,15

3,09

0,62

2,41

4,29

1,08

0,56

0,76

F-kvot

3,23

0,16

5,70

0,25

0,76

0,61

1 ,40

F-kvot

4,83

2,05

5,51

1,11

4,30

0,61

1,92

2

0,049

>0,05

0,021

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

0,012

>0,05

0,023

>0,05

>0,05

0,019

>0,05



Bilaga 4

Sid 1 (1)

Variansanalystabeller för försöksplats Malm

Mätvariabel: Hastighetsreduktion

Antal Observationer: 40

Varianskälla _S_S_ Qi Må E-k_vo_t p

Gå/Stå (A) 1,25 1 1,25 0,12 >0,05

Vänster/Höger (B) 58,02 1 58,02 5,60 0,023

A x B 4,53 1 4,53 0,44 >0,05

Inomgrp 373,11 36 10,36

Totalt 436,66 39 1 1,20

Mätvariabel: Antal rapporterade barn,

Antal observationerz40

Varianskälla S_S d_f M_S F-kvot p

Kepsar (A) 3,16 3 1,05 0,72 >0,05

Gå/Stå (B) 2,55 1 2,55 1,74 >0,05

Vänster/Höger [C] 1 1,23 1 1 1,23 7,68 0,01 1

A x B 0,26 3 0,09 0,06 >0,05

A x C 3,15 3 1,05 0,72 >0,05

B x C 3,19 1 3,19 2,18 >0,05

A x B x C 1,94 3 0,65 0,44 >0,05

Inomgrp 35,08 24 1,46

Totalt 60,56 39 1,55
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