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Förord

För de flesta som intresserar sig för trafiksäkerhet är det ett känt faktum att unga, ny-

blivna bilförare är kraftigt överrepresenterade i trafikolyckor. Deras olycksinblandning

är högre änbland äldre och mer erfarna förare oberoende om man räknar olyckor/körda

mil, olyckor/invånare eller olyckor/körkortsinnehavare. Mycket arbete har lagts ned på

att förstå varför det är på det här viset och hur man skall kunna göra något åt det. Man

har också kommit en bra bit på väg med att öka den här kunskapen. Syftet med den här

skriften är att ge en samlad bild, att beskriva dagsläget när det gäller kunskapen om

unga, nyblivna bilförare och ge exempel på vad man kan göra med hjälp av utbildning.

Kunskaper och idéer produceras på en rad olika sätt. Så också inom detta område.

Det innebär att det som presenteras i den här boken har olika ursprung. Vissa delar

grundar sig på vetenskaplig forskning så som den har presenterats i den svenska och in-

ternationella vetenskapliga litteraturen. Andra delar kommer från erfarenheter och

utvecklingsarbete bland utbildare och instruktörer, forskare och myndighetspersoner,

ofta i samarbete.

Detta innebär att en mycket stor del av det som beskrivs här, är sådant som andra bi-

dragit med. Så ofta det är möjligt anges detta som referenser i texten, men ofta är det

också så att goda och användbara idéer och förslag inte finns dokumenterade och därför

inte är möjliga att referera till. En stor del av de kunskaper som presenteras i fortsätt-

ningen tillskriver jag därför trafiklärare, instruktörer, informatörer och andra utbildare i

Sverige och utomlands liksom forskarkollegor på VTI och andra forskningsinstitutioner.

Sammanställningen är gjord på uppdrag av Vägverket. Handläggare på Vägverket

har varit P 0 Grummas Granström. Rapporten har skrivits ut av Ann-Sofie Senneberg

och för den grafiska utformningen har Olle Vesterlund svarat. Ett stort tack till alla

dessa.
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1 Några sifferfakta om ungdomars
trafikolyckor och körvanor

Att få körkort innebär inte bara en möjlighet att transportera sig från en punkt till en

annan. Körkortet står för något mera. Det representerar frihet och ett vidgat levnadsrum

och är för många ungdomar också en viktig vuxensymbol. Men alla dessa positiva och

utvecklande sidor har en dyster baksida. Unga, nyblivna bilförare är kraftigt över-

representerade i olyckor jämfört med äldre, mer erfarna förare. I detta inledningskapitel

ges en Översikt över hur olycksinblandningen bland unga bilförare ser ut.

Figur 1 visar olycksfördelningen mellan förare i olika åldrar i Sverige. Unga förare

i åldern 18-19 år har drygt 6 gånger högre risk uttryckt i antal olyckor per körd kilo-

meter, än förare i åldern 25-64. I vissa specifika grupper av unga förare som t.ex. bland

unga män är olycksrisken ännu högre. Könsskillnaderna försvinner dock eller blir

omvänd i högre åldrar.
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Figur 1 Antal i trafikolyckor skadade förare per miljon personkilometer (inkl dödligt).

Ärligt genomsnitt 1990-92 (Thulin och Nilsson 1994). Staplarnas höjd anger antal skadade/

miljon personkilometer. Siffrorna ovanpå staplarna anger dels antal skadade (utan parentes)

dels antal dödade (med parentes) i respektive åldersgrupp. Staplarnas bredd bestäms av

åldersgruppens totala körsträcka som också anges som sifervärde under respektive stapel.

Figur 1 visar situationen i Sverige. Den höga olycksinblandningen bland ungdomar är

dock ett problem som man återfinner i många länder. Graden av överrepresentation

varierar internationellt men Sverige ligger förhållandevis väl till. Bra internationell jäm-

förbar statistik med information om körsträckor saknas men beräknat som olyckor per
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Figur 2 Skadade (inkl. dödade) förare per 100 000 invånare i nordiska länder

(SCB 1985-1994)

innevånare kan man se samma mönster. I figur 2 visas tex. en jämförelse mellan

nordiska länder och man ser där snarlika fördelningar mellan de olika åldersgrupperna.

De små skillnader som finns kan tex. bero på att ungdomar i Sverige kör säkrare än

ungdomar i Norge, men det kan också bero på att svenska ungdomar av något skäl kör

mindre bil och det är alltså denna information som saknas eller som inte är jämförbar

mellan länderna.

Bland dödsorsaker är trafikolyckor en av de absolut vanligaste bland ungdomar.

Under 80-talet dödades sammanlagt 1 520 ungdomar mellan 18 och 24 år i trafiken.

Svenska dödsorsakssiffror (SCB 1994) visar att vägtrafikolyckor svarar för 20-30% av

dödsfallen i åldersintervallet 15-24 år (tabell 1). Dessa olyckor är den efter självmord

största dödsorsaken bland män i åldern 15-44 år och den fjärde största bland kvinnor

i samma åldersgrupp. I åldersgruppen 18-24 år ärtrafikolyckor den vanligaste döds-

orsaken (de olika åldersgrupperingarna beror på att uppgifterna hämtats från olika

statistiska källor).

Förutom det stora antalet dödade blir också många allvarligt skadade. Även bland

dessa är ungdomar kraftigt överrepresenterade. För enstor del av de olycksdrabbade

innebär deras skador ett långvarigt lidande och nedsatt arbetsförmåga samtidigt som de

orsakar mycket stora kostnader för samhället. I Sverige beräknas ca4% av befolkningen

dödas eller invalidiseras för livet p. g.a. trafikolyckor (Tingvall 1996). Trafikskadorna

kräver stora samhälleliga resurser b1.a. inom vård och omsorg. De beräknas kosta

samhället i genomsnitt 250 000 kronor per person under sin livstid. Det är därför uppen-

bart att trafikolyckor måste betraktas som ett mycket allvarligt folkhälsoproblem.
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Ålder Män (%) Kvinnor (%)

  

15-19 år 30,6 24,6

20-24 år 32,0 21,8

45-64 år 1,3 1,1

  

Tabell 1 Åldersfördelning för dödsorsaken motorfordonsolyckor på allmän väg i Sverige

1992. Procent av alla dödsorsaker samt rangordning bland alla dödsorsaker enligt ICD-kod

(International Classification of Death causes) E810-E819 (SCB 1994).

Trafiksäkerhetsarbetet blir ur detta perspektiv en viktig del av den förebyggande hälso-

vården där unga nyblivna bilförare är en av deabsolut viktigaste målgrupperna. Den

Övergripande målsättningen måste därför vara att förstå orsakerna bakom olyckorna och

att utifrån denna kunskap utveckla åtgärder som dels minskar risken för att olyckor skall

inträffa, dels minskar konsekvenserna när de ändå uppstår. I sin förlängning skall målet

med denna kunskapsutveckling vara att skapa förutsättningar för att helt eliminera döds-

fall och livslånga handikapp.

I grova drag kan man säga att unga bilförare i åldern 18-24 år representerar ungefär

12% av Sveriges förare men utgör ca 25% av de förare som är inblandade i olyckor med

dödade eller skadade (figur 3).

Under de senaste fyra åren har antalet ungdomar som dödats eller skadats i trafik-

olyckor minskat kraftigt. Detta framgår av figur 4 som visar den välkända u-kurvan

över olika åldersgruppers olycksinblandning. Varje kurva visar ett år under perioden

1985-1994. Vad man ser är att unga förares överrepresentation nästan har försvunnit

1994 om man uttrycker det i antal olyckor per invånare. En viktig orsak till olycks-

minskningen kan man se i figur 5. Där framgår att antalet körkortstagare i unga åldrar

minskat och att de som tar körkort dessutom minskat sin körning under samma period.

Tar man hänsyn till hur mycket bil de unga bilförarna kör, dvs. hur många olyckor

Procent
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0 I I I I | | I
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Figur 3 Unga förares andel av populationen med körkort samt deras andel av olyckor

med dödade och skadade 1985-1993 (SCB 1 985-]994)
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(Vägverket 1995)

ungdomarna är inblandade i per körda kilometer så har olycksinblandningen inte mins-

kat. Förklaringen till minskningarna kan vara rent ekonomisk, man har inte råd att ta

körkort i samma utsträckning under kristider och hög arbetslöshet. Det kan också vara

ett resultat av åtgärder som syftat till att få ungdomar att köra mindre bil. Den typen av

åtgärder har Visserligen förekommit men inte varit särskilt vanliga. Alternativt har ett

ökat miljömedvetande fått fler ungdomar att Välja andra transportmedel än bil. Totalt

kan man alltså konstatera att olycksminskningen under 1991-1994 huvudsakligen kan

förklaras med att ungdomarna minskat ,sin bilkörning.

          

Index
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Figur 5 18-24-åriga bilförares relativa olycksinblandning, exponering och risk 1988-1993.

Index för 1998 = 100. (Vägverket 1995, Nilsson 1995)
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Mycket arbete läggs ned i många länder för att minska dessa ohyggliga konsekvenser av

bilkörningen. Detta har Också visat sig i olycksutvecklingen genom åren. Sett Över alla

åldrar tillsammans så har olyckorna minskat under många år (figur 6), troligen på grund

av en rad åtgärder såsom bättre bilar och vägar, bättre förarutbildning och träning, has-

tighetsgränser, varselljus dagtid m.m. Även på skadesidan, dvs. olyckornas skadeföljd,

har vi sett kraftiga förbättringar, mycket tack vare introduktion och utveckling av

skyddssystem såsom bilbälten, bilbarnstolar, airbags, bältessträckare, krocksäkrare bil-

konstruktioner, räcken, stolpar, avkörningsvänliga vägslänter mm. I Sverige var det

högertrafikomläggningen 1967 som ledde till ett trendbrott i olycksstatistiken. Det var

också då intresset för trafiksäkerhetsarbetet fick sig en ordentlig skjuts.

I många länder har olycksnivån sjunkit relativt mycket samtidigt som Vi vet att

många viktiga olycksorsaker finns kvar. I Sverige har olycksriskminskningen Lex. ut-

tryckt i olyckor per kilometer eller olyckor per fordon planat ut på senare tid, vilket

tyder på att åtgärder relativt sett inte varit lika verkningsfulla som tidigare. Om man ser

problemet ur ett sådant perspektiv så inser man att det blir mycket svårt att i många väl-

utvecklade länder hitta nya revolutionerande och stora trafiksäkerhetsåtgärder som inte

kräver stora begränsningar i t.ex. människors framkomlighet och frihet. Å andra sidan

är varje säkerställd olycksreduktion, även om den är liten, högst Önskvärd, vilket Öppnar
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30 30 30 30

20 20 20 20

10 10 10 10    0 0 0 0
70 75 80 85 90 93 70 75 80 85 90 93 70 75 80 85 90 93 70 75 80 85 90 93
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40 40 40 40
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20 20 20 20
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Holland Portugal Spanien Storbritannien
40 40 40 40
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Figur 6 Dödade i trafikolyckor per 100.000 innevånare i 12 olika länder under perioden

1970-1993 (ERSF 1994)
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möjligheter att prova sig fram med okonventionella förändringar, t.ex. inom förar-

utbildningen. Dessutom finns det troligen många och stora förbättringar som kan intro-

duceras i länder där trafiksäkerhetsutvecklingen inte nått så långt som t.ex. i Sverige.

En orsak till varför man inte kunnat åtgärda olycksproblemet bland unga nyblivna

bilförare är att man inte tillräckligt väl känner de psykologiska, pedagogiska och sociala

processer som bidrar till körbeteende och olycksinblandning. Här finns en stor mängd

forskning, men den har ännu inte kommit så långt så att man självklart kan överföra för-

ståelsen av problemen till konkreta åtgärder. En mängd teorier finns som mer generellt

förklarar de olika processer som kan vara relevanta för körbeteendet. Det är dock rela-

tivt få av dessa som är direkt anpassade till köruppgiften och till unga nyblivna förare

och som direkt kan användas för att föreslå konkreta trafiksäkerhetsåtgärder. Här be-

hövs stora fortsatta forskningsinsatser. Meningsfulla förslag till åtgärder kräver att man

väl känner de underliggande problemen.

16 UNGDOMARS BILKÖRNING



2 Varför är ungdomar så olycksdrabbade?

För att förstå de bakomliggande problemen kan man gå två principiellt olika vägar.

Ett sätt är att analysera olyckor som sådana mer eller mindre djupt, genom haveri-

undersökningar eller genom mer Övergripande statistiska analyser. Ett annat sätt är att

analysera processen som leder fram till att man blir bilförare och vilka psykologiska,

sociala och pedagogiska processer som bidrar till att man blir den förare man blir.

Forskningen om hur dessa olika samband ser ut har historiskt sett angripit problemet

med skiftande ansats. Under 50- och 60-talet, då forskningen var mycket ung utgick

man i hög grad från ett antagande om att det fanns ett antal förare som av olika skäl,

t.ex. personlighet, orsakade de flesta olyckorna. Man var då också inriktad på att ut-

veckla metoder för att identifiera dessa olycksfåglar för att kunna lyfta bort dem från

trafiken. Den tidens analyser av olika personliga förutsättningar visade visserligen att

det fanns samband med olycksrisk men sambanden var ofta svaga. Man insåg snart att

om man skall bygga urvalsprinciper på dessa samband skulle det leda till att många

säkra förare skulle uteslutas och många osäkra skulle missas. Eftersom man därför inte

lyckades speciellt bra i denna strävan, lämnade man successivt olycksfågelmodellen för

att under 60-talet övergå till att betrakta föraren som ett offer som med sina grund-

förutsättningar inte är skapt för att klara av den moderna trafikens komplexitet.

Detta betyder att man vidgade perspektivet och betraktade olyckor som en konse-

kvens av att samspelet förare-fordon-väg inte fungerade. Man lyfte speciellt fram män-

niskans förmåga att ta till sig information som ett problem. Dessa förmågor ansågs ned-

ärvda och svåra att förändra, vilket innebar att bilföraren blev beroende av utformning

av fordon och väg och kunde betraktas just som ett offer i detta samspel.

Under 70-talets första hälft genomgick forskningen ytterligare en förändring i och

med att man mer och mer beskrev föraren som någon som sj älv påverkar körningen och

därmed sin egen olycksrisk. Förarnas olika motiv för att köra bil studerades och man

lyfte fram företeelser som riskkompensation och riskhomeostas (förklaras i avsnitt

2.2.5) som beskriver hur olika motiv påverkar vår bilkörning och att motivet att köra

säkert inte alltid får den prioritet som är nödvändig.

I modern forskning om förarbeteende dominerar två riktningar, dels en om inlärning

och människans förmåga att automatisera beteendet (se avsnitt 2.2.2), dels en som beto-

nar förarens personliga och sociala förutsättningar, livsstil mm. och hur detta påverkar

beteendet (se avsnitt 2.2.7). Man kan i viss mån säga att man återtagit vissa perspektiv

från den tidigare 50- och 60-talsforskningen, men på en stabilare grund och med en

insikt om att kunskaperna inte kan användas för urval av vilka som får och inte får köra

bil. För en grundligare beskrivning av historieutvecklingen, se t.ex. Englund mil. 1997.

Under många år av forskning och utveckling har alltså olika infallsvinklar varit vik-

tiga, men vi saknar fortfarande en heltäckande kunskap om varför ungdomarna är

överrepresenterade i olyckor. Självklart har mycket kunskaper erövrats och vi känner

därför också väl till många bidragande orsaker, men det finns ännu en mängd olösta

UNGDOMARS BILKÖRNING 17



problem. Det är tveklöst så, att trots att olycksrisken periodvis minskar så består

ungdomars överrepresentation relativt oförändrad. En mycket viktig uppgift är därför

att skapa kunskap som ger en ännu bättre förståelse för varför just unga förare är över-

representerade i trafikolyckor.

2.1 Strategi 1: Att analysera olyckor som redan har hänt

Unga nyblivna bilförare är överrepresenterade i de flesta typer av olyckor. Det finns

dock vissa olyckstyper där överrepresentationen är extra stor och där man kan anta att

olyckorna har med deras nybörj arroll eller med deras ungdom att göra.

Ett exempel är olyckornas fördelning över tid på dygnet. Det är relativt sällsynt med

statistik som visar inträffade olyckor fördelade över dygnet och som tar hänsyn till kör-

sträcka men i en amerikansk studie (Williams 1985) har man visat en tydligt ökad risk

per körd kilometer under nattetid och att denna skillnad är som allra tydligast bland

unga nyblivna manliga förare. Williams konstaterade att trots att bara 20% av 16-19-

åringarnas körning ägde rum nattetid så inträffade 50% av deras dödsolyckor då. Över-

risken är speciellt tydlig under veckoslutsnätter. Även äldre, erfarna bilförare har en för-

höjd risk nattetid men skillnaden är mindre än bland de unga (Twisk 1994). Ser man till

typ av olycka så är singelolycka en typisk ungdomsolycka. Unga förare kör oftare med

hög hastighet, vilket oftare leder till att de lättare förlorar kontrollen över bilen och kör

av vägen.

Alkoholrelaterade olyckor är också vanligt bland unga förare. Man har konstaterat

att de troligen inte kör speciellt mycket oftare med alkohol i kroppen, men att när de

gör det så är risken för olycka extra hög hos de unga. Eftersom unga förare som kör

berusade oftast gör det under veckoslutsnätter så är det framför allt då som de är

överrepresenterade i alkoholrelaterade olyckor. I en norsk undersökning (Glad 1985)

konstateras att om den relativa dödsrisken för en nykter förare sätts till 1 så är den 901

för en påverkad 18-24-åring och 142 för en påverkad 25-49-åring.

Ytterligare ett exempel på ungdomskaraktäristiska olyckor är att äldre bilmodeller

ofta är inblandade. Andelen olyckor med äldre bilar kanske inte är högre än andelen

äldre bilar som körs av unga, men eftersom ungdomar oftare kör med äldre bilar blir de

mer utsatta för allvarliga skador. Äldre bilar saknar ofta modern säkerhet och skyddar

därför inte kroppen lika effektivt mot skador som nyare modeller.

Den mesta kunskapen av det här slaget är ännu påen ganska generell nivå. Det finns

begränsat med litteratur där man djupare analyserar t.ex. nyblivna förares olyckor

jämfört med erfarnas och där man försöker gå längre tillbaka i orsakskedj an än faktorer

som föreligger vid olyckstillfället. Med en djupare sådan analys skulle man kunna få

fram intressant information, t.ex. om resans mål, vilka motiv som varit viktiga för val

av körstil, sociala påverkansmekanismer etc. Sådana psykologiska/sociala faktorer kan

troligen ge en grundligare utgångspunkt för att förstå olycksbidragande processer än

enbart situationsbetingade olycksparametrar som förarens tillstånd och beteende i an-

slutning till olyckan, fordonsutrustning, väglag, trafikmiljö, tidpunkt etc.
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2.2 Strategi 2: Att förstå de bakomliggande psykologiska,

pedagogiska och sociala processerna

För att optimalt bidra till den kumulativa kunskapstillväxten och till utvecklingen av

teorier och modeller om bilförares beteende, är det viktigt att man också ser problemet

ur det andra perspektivet, dvs. att ta utgångspunkt i de psykologiska, pedagogiska och

sociala processer som påverkar vårt körbeteende. I stora delar kan man här dra nytta av

de generella teorier som finns för t.ex. inlärning, informationsbearbetning och beslut, at-

tityder och värderingar eller för socialt samspel och påverkan, men där man måste

vidareutveckla dels deras tillämpning till just förarbeteende hos unga förare, dels deras

inbördes betydelse och samspel i detta sammanhang.

Utgångspunkten för de fortsatta avsnitten är en modell som beskriver några viktiga

processer som påverkar ungdomarnas körbeteende och olycksinblandning (Gregersen

och Bjurulf 1996). Modellen beskriver två huvudprocesser, dels inlärningsprocessen där

man lär sig att köra bil, dels det man har med sig i ryggsäcken , dvs. den sociala påver-

kan och de individuella förutsättningarnas betydelse (figur 7).

Inlärningsprocessen genomförs med utbildning, träning och erfarenhetsuppbyggnad.

Härigenom uppnås en ökad skicklighet i att hantera bilkörningen på ett säkert sätt och

en Ökad förståelse för de trafikregler som gäller och de risker som finns i trafiken.

Tre problem finns också inbyggda i denna process 1) erfarenhetsnivå: det tar tid att

utveckla ett rutinerat körbeteende och automatisera grundläggande manövrering,

2) överskattning: man har en orealistisk subjektiv förmåga, man överskattar sin förmåga

och 3): upplevd sannolikhet för olycka: man upplever ingen påtaglig risk som individ att

bli inblandad i olyckor vilket leder till att man känner sig säker.

                    

_ Upplevd sannolikhet _

7 för egen olycka V
.. . . I

n r in - I .. ,
I la n gs_ UtP'mng _ Objektiv formaga _
processen. Tramng r . . .. ., V

Subjektrv formaga
Erfarenhet . ..

.I _ MOth Kor-
; Automatisering aV : Attityder : beteende

deluppgiftef Besluts- Körstil

fattande Säkerhets-

Livsst" marginaler

Gruppnormer

Social påverkan Värderingar

och Individuella Frigörelse
förutsättningar: personlighet

Könsroller

m.m.

V

   

       

Figur 7 Modell över faktorer som är av betydelse för ungdomars körbeteende och

olycksinblandning
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Tillsammans med de individuella och sociala förutsättningarna påverkar dessa tre

(erfarenhetsnivå, överskattning och upplevd sannolikhet för olycka) motiv, attityder och

beslutsfattande, vilket i sin tur påverkar körbeteendet tex. som det tar sig uttryck i kör-

stil och val av säkerhetsmarginaler.

2.2.1 Att bli bilförare - en lång läroprocess

Det som kallas inlärningsprocessen i figur 7 omfattar hur man tillägnar sig de kunska-

per och färdigheter som behövs för den nya situation man hamnat i som bilförare, dvs.

för att köra bil. Inlärningen kan ske genom kontrollerad och strukturerad undervisning

där man dels tränar, dels tar till sig andras kunskaper men också genom att man kör bil

mycket och därigenom skaffar rutin och erfarenhet.

Att man behöver erfarenhet för att bli en bra och säker bilförare är självklart.

I åldersfördelningen över olyckor är det dock svårt att se om den successiva olycks-

minskningen beror på att förarna blivit mer erfarna eller om de blivit äldre, eftersom

dessa båda följs intimt åt. Olika studier har genomförts för att skilja på de två faktorer-

nas förklaringsvärde och man har t.eX. visat att de som kör mera har färre olyckor per

kilometer (Spolander 1983, Pelz och Schuman 1971).

I en engelsk studie (Maycock m.fl. 1991) följdes ett stort antal nyblivna förare som

tagit körkort vid olika ålder. Där fann man att den initiala risken var hög i alla ålders-

grupper och att risken minskade med ökad ålder och erfarenhet. Nybörjarrisken var

dock tydligt högre bland de yngsta nybörj arna och avtog successivt ju äldre förarna var

när de fick körkort (figur 8). I siffror beräknades erfarenheten svara för 59% och ålders-

ökningen för 31% av deförsta åtta årens olycksminskning.

Predicted accident frequency (accidents/year)

         

 

   

MILEAGE: 7500 m/yr.

A EXPERIENCE (Years):

A - Age - 17

0-6 " B - Age - 20
\ B C - Age - 25

D - Age - 36

E - Age -

0.4 --

0.2 --

0
10 20 30 40 50 60 70

Age (experience) (years)

Figur 8 Predicerad effekt av ålder och körerfarenhet på olycksrisk (Maycock mfl. 1991)
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Liknande resultat visades också i en kanadensisk undersökning av olycksinblandningen

bland nyblivna bilförare i åldrarna 16-55 år (Cooper mfl. 1995). Också här visades att

alla åldersgrupper hade en hög nybörjarinblandning i vållandeolyckor. De yngsta ny-

börj arna, 16-åringarna, visade sig ha den högsta olycksinblandningen.

I olika undersökningar har dessa nivåer varierat. Väger man samman olika under-

sökningars resultat kan åldersrelaterade faktorer antas svara för ca 30-50% av olycks-

minskningen medan erfarenheten står för 50-70%.

2.2.2 En nybliven bilförare har mycket att tänka på

En vanlig modell för att förklara varför erfarenhet minskar olycksrisken är att nya förare

går igenom flera faser när de skall lära sig hantera det stora antalet uppgifter som ingår i

att köra. Nybörj aren står inför många nya situationer och uppgifter som alla kräver men-

tala resurser. Den perceptuella situationen är ny och ställer särskilda krav på visuell av-

sökning och tolkning av vad som händer i omgivningen. Nybörjaren kan inte hantera

situationen lika bra som den erfarne föraren. Den mekaniska hanteringen av sj älva bilen

kräver också mentalkapacitet, med en mängd manöverorgan, spakar och varnings-

anordningar som måste användas och koordineras i ett komplext mönster. Hela trafik-

miljön med dess regler och krav på specifika beteenden ökar också den mentala belast-

ningen.

Med tiden kommer emellertid allt fler av dessa uppgifter att bli automatiserade och

den mentala arbetsbelastningen kommer att minska. Detta antagande stöds inte bara av

studier av visuella sökmönster (Mourant och Rockwell 1972) utan också av studier av

förlängd reaktionstid (Quimby och Watts 1981).

Ett sätt att beskriva den här utvecklingen presenteras av Rasmussen (1984). Han

menar att man i sin färdighetsutveckling genomgår tre nivåer av beteendekontroll. Han

beskriver den kunskapsbaserade, den regelbaserade och den färdighetsbaserade nivån.

På den kunskapsbaserade nivån utförs beteenden som är nya där man inte har färdiga

inarbetade lösningar. Beteendet styrs av förnuftsresonemang och kunskaper som man

dels har med sig från egna tidigare erfarenheter från andra situationer, dels får hjälp med

från andra.Genom att egna och andras kunskaper och erfarenheter successivt byggs

ihop till egna regler eller mentala modeller så övergår beteendet till att kontrolleras på

den regelbaserade nivån. Med ökad erfarenhet kommer det regelbaserade beteendet att

automatiseras och i sin mest utvecklade form utföras utan medveten uppmärksamhet

och kontroll. Man har då uppnått den färdighetsbaserade nivån. Allteftersom färdig-

heten utnyttjas och utvecklas kommer fler och fler deluppgifter att kopplas samman så

att till slut hela beteendekomplex genomförs utan medveten uppmärksamhet så länge

inga oväntade avvikelser inträffar. Så snart en avvikelse inträffar övergår man till

antingen regelbaserad beteendekontroll om man har färdiga regler att ta till eller till

kunskapsbaserad om man måste lösa uppgiften från början. I en komplicerad uppgift
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som att köra bil växlar man därför ofta mellan nivåer beroende på vilka deluppgifter

man skall lösa.

Om denna teori tillämpas på bilkörning kan man betrakta de formella regler och in-

struktioner som formuleras av myndigheterna och förmedlas av läraren som ett typiskt

drag för det första stadiet av att lära sig köra (Brown m.fl. 1987). Egna erfarenheter från

sina andra trafikantroller är också exempel på sådant som används som kunskaper för

att bygga upp egna användbara regler för hur man skall bete sig i olika trafiksituationer.

Efterhand som man konfronteras med allt fler trafiksituationer och genom att allt fler

köruppgifter integreras och automatiseras kan uppmärksamheten riktas mot interaktion

med andra trafikanter. I detta utvecklingsstadium kommer beteendet till att börja med

fortfarande att vara mycket regelbaserat, men efter hand kommer de formella reglerna

och manövreringsfärdigheterna att bli mer integrerade och intrycken och erfarenheterna

från sj älva trafiken och interaktionen med andra trafikanter kommer att ge mer och mer

ledning för körbeteendet. I detta skede kan man lättare utföra flera deluppgifter sam-

tidigt eftersom de inte innebär så stor mental arbetsbelastning.

I praktiken innebär detta alltså att en ny bilförare inte har så många färdiga regler

med sig sedan tidigare utan måste använda de som står till buds, nämligen de formella,

så som de beskrivs i lagtext och i föreskrifter. Nu är det dock så att det formella regel-

systemet egentligen är ett försök att styra trafikeni vissa speciella situationer. Reglerna

är inte allomfattande. Det innebär att trafiken visserligen styrs av regler men den kan

inte beskrivas med hjälp av samma regler. Det händer så mycket annat som t.ex. bestäms

av våra känslor och vårt humör, våra motiv och sociala normer. Vårt körbeteende styrs i

hög grad också av informella förnuftsbaserade regler som inte alltid stämmer överens

med de formella och som ur trafiksäkerhetssynpunkt kan vara både på gott och på ont.

Dessa informella regler om hur man skall bete sig tillägnar man sig successivt efterhand

som man frigör sig mentalt från bilmanövrering och formella regler. Exempel på infor-

mella regler är att släppa fram andra trafikanter även om man själv formellt har före-

träde, att ligga något över hastighetsgränsen för att alla andra gör det, att varna var-

andra för poliskontroller, att strunta i att använda blinkers, att inse att högerregeln sällan

tillämpas i praktiken, att inse att många trafikanter är oförutsägbara och ofta struntar i

att följa trafikregler och att detta kräver extra försiktighet etc.

Trots att många studier har visat eller diskuterat mental arbetsbelastning i förar-

uppgiften är den specifika innebörden för unga nybörjare oklar. Det har i flera studier

visat sig att erfarna förare uppfattar risksituationer snabbare än nybörjare (Soliday och

Allen 1972, Ahopalo mfl. 1987, Quimby och Watts 1981, Finn och Bragg 1986) vilket

stödjer teorin om automatisering och mental arbetsbelastning.

2.2.3 Att upptäcka vad som händer i trafiken

De studier som Mourant och Rockwell (1972) gjort tyder på att unga förares brister i

visuell sökning har att göra med hög mental arbetsbelastning. I en jämförelse mellan

nyblivna och erfarna förare visade de att nyblivna tittade närmare bilens front och mer
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till höger, tittade mer sällan i backspegeln och flyttade fokus oftare. De var också sämre

på att utnyttja sitt perifera seende än de erfarna. Mycket forskning har bedrivits om vi-

suell avsökning, men en ganska liten del behandlar dess tillämpning vid bilkörning. I en

litteraturöversikt har Åberg (1981) visat att det finns vissa processer som har samband

med erfarenhet. Han beskriver s.k. prediktiva huvudrörelser , vilket betyder att huvu-

det rörs innan ögonrörelser påbörjas då man söker efter ett föremål som dyker upp i det

perifera synfältet. Mourant och Grimson (1977) fann att erfarna förare använder mer

prediktiva huvudrörelser än nybörjare, vilket tolkas som att nybörjare inte använder sin

perifera syn lika effektivt som erfarna förare. Åberg granskar också litteratur om den

perceptuella automatiseringsprocessen som antagligen är nära besläktad med

automatiseringsprocessen för körbeteende som beskrivs ovan. Perceptuell automatise-

ring förklaras som en process där upprepad erfarenhet av stimuli leder till automatisk

upptäckt. I miljöer där stimuli inte förändras så mycket kan en bilförare övergå till auto-

matisk perception och därmed förlora sin medvetna sökande efter kritiska händelser

som t.ex. vilda djur. Detta är i linje med Åbergs resultat att när uppmärksamheten riktas

mot mötande fordon kan föraren missa att upptäcka ett djur även när han tittar rakt på

det. Denna process visades också i ett experiment (Åberg 1981) där förare som instrue-

rades att leta efter älg upptäcke en älgattrapp oftare än då man körde normalt utan

denna instruktion.

 

2.2.4 Att Överskatta sin förmåga som bilförare

Under den inledande utbildningsperioden får man lära sig en rad kunskaper och färdig-

heter. Man kan säga att man uppnår en viss individuell nivå av faktisk körförmåga. Ett

antagande som också fått stöd i en lång rad undersökningar är att unga förare har dålig

kunskap om sin faktiska förmåga. De överskattar sig själva som bilförare. Detta är en

rimlig hypotes med tanke på normalt beteende bland tonåringar och speciellt unga män

mitt i frigörelseprocessen.

Det vanligaste sättet att mäta sj älvskattning inom forskningen är genom frågeformu-

lär. Förare har då vanligtvis uppmanats att bedöma sin förmåga jämfört med andra

förare (Svenson 1981, Moe 1984, 1986, Spolander 1983, Finn och Bragg 1986,

Matthews och Moran 1986, Gregersen 1993, 1994, McGormick mofl. 1986)° Tradi-

tionellt visar denna typ av studier att unga förare anser sig själva vara bättre än andra

förare. Mönstret har också visat sig mest typiskt bland unga män.

Den slutsats man kan dra av dessa studier är att unga förare är speciellt dåliga på att

rätt uppskatta sin egen förmåga och därmed bedöma risker på ett adekvat sätt. De under-

skattar riskerna i och med att de överskattar sin skicklighet som förare. Det är uppenbart

UNGDOMARS BILKÖRNING 23



att det finns ett samband mellan subjektiv risk och subjektiv förmåga. Om en förare tror

att han är en skicklig förare som kan hantera farliga situationer bedöms dessa situationer

inte längre som lika farliga. Från utbildningssynpunkt är dessa förhållanden svåra att åt-

gärda eftersom förarna inte är motiverade att köra försiktigare än de tror är nödvändigt.

Det komplicerar också saker och ting eftersom det är svårt att nå förare med teoretisk

information om risker. Man tar lätt till förklaringar som Det är bara ett problem för

andra, inte för mig, eftersom jag är så skicklig . Åtskilliga studier har visat att unga

förare väljer att uppträda farligare (Jonah 1986). De kör snabbare (Wasielewski 1984,

Wilde 1982, Galin 1981, Koneci m.fl. 1976, Michels och Schneider 1984, Quimby och

Watts 1981). De kör också på sätt som ökar sannolikheten för konflikter med andra

förare. Evans och Wasielewsky (1983) visade t.eX. att de kör med mindre avstånd till

bilar framför, vilket också stöds av Lalonde (1979) som visade att unga förare är in-

blandade i fler olyckor av typen påkörning bakifrån. Unga förare använder också

säkerhetsbälten mindre ofta (Nolén 1988, Lacko och Nilsson 1988, Fhaner och Hane

1973, Evans m.fl. 1982, Wilson 1984). Flera av dessa beteendemönster kombineras.

Det är ofta samma förare som kör fort med små säkerhetsmarginaler, mer överträdelser,

större alkoholkonsumtion, etc. (Evans mfl., 1982, Deutsch mil. 1980, Lawson och

Arora 1982, Wilson och Jonah 1985).

Skillnaden mellan den subjektiva värderingen av sig sj älv och andra kan vara ett re-

sultat av två olika uppfattningar, antingen j ag är bra eller de andra är dåliga . För att

förstå vilka konsekvenser överskattningen kan få på beteendet så är det viktigt att förstå

den relativa betydelsen av dessa förklaringar. Detta har gjorts i en studie av McKenna

m.fl. (1991) där förare ombads att bedöma sig själva och medelföraren på separata ska-

lor. Eftersom medelföraren fick en uppskattning över medel på skalan var slutsatsen att

han inte bedömdes som dålig. Den personliga bedömningen var ännu högre och stödde

uppfattningen att det troligen handlar om jag är bra snarare än de andra är dåliga .

I en annan studie testade McKenna (1993) experimentellt om den individuella

underskattningen av sannolikheten att råka ut för negativa händelser berodde på en in-

billad kontroll (dvs. förmågan att hantera fordonet i olika situationer) eller på orealistisk

optimism (dvs. tur, slump osv). Han drog slutsaten att det finns klart stöd för inbillad

kontroll och lite stöd för orealistisk optimism .

2.2.5 Körbeteendet styrs av våra behov

Under 1970-talet ändrade forskningen inriktning från att ha betraktat föraren som ett of-

fer för en komplicerad trafiksituation till att se föraren som en som sj älv i stor utsträck-

ning påverkar och kontrollerar sitt körbeteende. Man lyfte fram människans olika motiv

som viktiga för körbeteendet. De motiv som påverkar körningen kan delas in i två

grupper, dels motiv för varför vi kör, dels motiv för hur vi kör. Båda dessa olika slags

motiv påverkar vårt körbeteende. Ett exempel på motivför varför vi kör är att vi vill

transportera något från en punkt till en annan. Det kan också vara att vi bara känner till-

fredsställelse i att köra. Vi kör helt enkelt för körandets egen skull. Det kan vara frågan
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om rent personliga motiv såsom nöje, avslappning, etc. men det kan också vara en fråga

om sociala motiv påverkade av normer, rollförväntningar och grupptryck.

Gränsen mellan dessa motiv för varför vi kör och motiv som styr hur vi kör är sud-

dig. Motiven för hur vi kör inbegriper t.ex. sådant som säkerhet, ekonomi och miljöhän-

syn. Andra exempel är att vi vill briljera, testa gränser eller tävla med andra förare.

Hur dessa motiv inverkar på körbeteendet styrs av den belöning eller bestraffning

som beteendet leder till. Sambandet mellan motiv och sådan förstärkning är inte okom-

plicerat. De flesta vill köra säkert. Problemet är att definiera vad det betyder i verkligt

beteende. För den individuelle föraren är det inte så svårt att dra slutsatser om körstil.

Problemet är att individen lätt drar felaktiga slutsatser sett ur ett säkerhetsperspektiv. En

körstil som statistiskt är farlig kanske inte anses farlig av föraren som individ. Om en

förare överskrider hastighetsgränserna kommer det mest troliga resultatet att bli att han

inte stoppas av polisen, att ingen olycka inträffar och att han kommer snabbare till sitt

mål. Denna feedback hjälper honom att dra slutsatser om sin egna säkra körstil, en kör-

stil som egentligen motverkar säkerhet i statistisk bemärkelse.

Säkerhetsmotivet kan betraktas som ett negativt motiv. Förstärkningen är antingen

neutral eller negativ. Det finns aldrig några omedelbara individuella belöningar om en

förare försöker köra säkrare. Så snart som den negativa effekten (att det inträffar

olyckor) upphör, kan Säkerhetsmotivet anses som helt tillfredsställt. Frånvaron av

olyckor är det normala tillståndet och det finns därför egentligen inga möjligheter att

minska olycksinblandningen om man ser det ur individenssynvinkel. Även om man

ökar sin säkerhet genom att köra försiktigare så märker man inte vilka olyckor man und-

vikit. Samma mönster gäller för önskan att undvika poliskontroller. Så snart detta har

undvikits (vilket också är normaltillståndet) och därmed också bestraffningen, är moti-

vet tillfredsställt.

Å andra sidan kan t.ex. framkomlighetsmotivet och flera andra motiv anses som

positiva motiv. Det är möjligt att få en relativt omedelbar belöning. Om jag t.ex. kör

fort så när jag mitt mål snabbare. Fortkörning kan också ge positiv förstärkning genom

fartens tjusning m.m.

Man kan tydligt se exempel på sådana resonemang när man tar del av debatten om

exempelvis hastighetsgränserna. Statistiskt är det otvetydigt så att högre hastigheter

leder till fler olyckor. Trots detta menar många att man borde få köra fortare. De flesta

motargumenten mot hastighetsgränser framförs dock av personer som hävdar den

individuella förmågan att välja rätt eller säker fart. Eftersom ökad eller minskad

sannolikhet för att råka in i en olycka inte kan identifieras av individen förrän man blir

inblandad i en olycka, så lever man alltså fram tills dess i tron att man sj älv är bra på att

anpassa körbeteendet så att det inte leder till olycka. Ur ett samhällsperspektiv på trafik-

säkerhet är dessa individuella argument ointressanta.

Slutsatsen är att en förare som känner att Säkerhetsmotivet är tillräckligt tillfredsställt

väljer en körstil som, utan att riskera hans individuellt bedömda personliga säkerhet, ger

omedelbar belöning för så många andra motiv som möjligt och som passar dennes livs-

stil såsom t.ex. framkomlighet, tävlingslust, sj älvhävdelse, äventyrssökande, testande av

gränser etc. De flesta av dessa motiv motverkar säkerhet men några av dem, som t.ex.
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att köra med hög komfort, att köra ekonomiskt eller för att rädda miljön, innebär Ökad

säkerhet som sekundär effekt.

Dessa typer av kompensationsfenomen har studerats och diskuterats av många

forskare. Näätänen och Summala (1976) har poängterat motivationens betydelsen för

körbeteendet. De hävdar i sin nollriskteori att förare normalt sett inte uppfattar någon

risk när de kör. Säkerhetsmotivet kan därför normalt betraktas som tillfredsställt. Andra

motiv som tidsvinst, tävlan, äventyrssökande, etc., de så kallade extramotiven , kom-

mer att få föraren att köra fortare och fortare. Säkerhetsåtgärder såsom förbättrade bilar,

vägar eller förare kan misslyckas i att förbättra säkerheten eftersom föraren alltid kom-

mer att försöka använda de extramarginaler som uppstår för andra motiv än för ökad sä-

kerhet, vilka ofta resulterar i högre hastighet.

Dessa mekanismer används ofta för att förklara varför man med olika typer av

säkerhetsåtgärder inte alltid når de förväntade effekterna. Några exempel på åtgärder

där man inte fått förväntade effekter är program för driver improvement (Struckman-

Johnsson m.fl. 1989), förarutbildningsprogram (Schuster 1969, Utzelmann och Haas

1985, Drummond och Torpey 1985, Kadell 1987), förarutbildning för motorcyklister

(Simpson och Mayhew 1990), kurser i defensiv körning (Lund och Williams 1985),

halkträning (Glad 1988, Keskinen m.fl. 1992), avancerad förarutbildning (William och

O°Neill 1974), låsningsfria bromsar (Biehl m.fl. 1991) och frivilliga trafikklubbar för

barn (Gregersen och Nolén 1994). En allmän diskussion om dessa aspekter och en

granskning av den teoretiska litteraturen på området presenteras i OECD:s rapport om

Beteendeanpassning (OECD 1990).

Dessa antaganden om samband mellan motiv, körbeteende och olycksinblandning får

också stöd i en enkätundersökning till unga bilförare (Wahlquist 1996) där de bl.a. fått

beskriva: 1) hur viktiga olika motiv är i deras bilkörning, 2) hur de kör (körstil) och

3) sin egen olycksinblandning. Studien visar ett tydligt samband där vissa motiv

korrelerar högt med vissa körstilar. Förare som ofta kör för nöjes skull, för att avreagera

sig för att söka äventyr och liknande har en körstil som är mer offensiv, kör fortare och

med mindre säkerhetsmarginaler än andra. Dessa förare har också en högre olycks-

inblandning än andra. Ungdomar som tycker det är viktigt att inför sig sj älva vara duk-

tiga och säkra bilförare har också en mer observant och tolerant körstil. Anser man att

det är viktigt att visa hänsyn så har man också färre olyckor.

2.2.6 Informationsteknologi på frammarsch - också i trafiken

Tiderna förändras och så gör även transportsystemet. För ungdomar i trafiken kan vi se

relativt dramatiskt förändrade förutsättningar i framtiden. Bilismen ökar, sammansätt-

ningen av trafikantgrupper förändras och teknikutvecklingen går rasande fort.

Informationsteknologin är på stark frammarsch i transportsystemet. Utvecklingen inne-

bär att man successivt kommer att införa tekniska system både i och utanför bilen som

skall underlätta eller ta över uppgifter/beslut som normalt ligger på bilföraren. Hit hör

situationsanpassade navigeringssystem, antikollisionsskydd, automatiska hastighets-
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begränsare m.m. Här behövs större kunskaper om hur en sådan utveckling påverkar

unga nyblivna bilförare, inte minst för att kunna utveckla förarutbildningen så att också

dessa sidor av bilkörningen kan behandlas på ett bra sätt. Mot bakgrund av det som

berörts ovan om unga förares mentala arbetsbelastning så kan införandet av en rad nya

tekniska system visserligen underlätta för föraren men eftersom de samtidigt kan tillföra

ytterligare en mängd information, så kan de istället motverka sig själva och ännu mer

försvåra föraruppgiften. Ett sådant problem kan därför tänkas bli extra stort just bland

de unga nyblivna förarna. Ett annat problem som ligger nära det som vi beskrivit ovan

om beteendeanpassning och kompensationseffekter är att dessa hj älpsystem, av den en-

skilde föraren, kan komma att tillskrivas större förmåga än de egentligen har. Det kan

t.ex. gälla system som reagerar för vissa signaler men inte för andra. Automatisk hastig-

hetsreglering kan t.ex. reagera på rörliga föremål men är inte så bra på fasta föremål.

Denna skillnad kan vara nog så svår att värdera i den vardagliga körningen och det kan

ligga nära tillhands att man får en överdriven tillit till systemet. Speciellt stort kan också

detta problem bli bland unga bilförare eftersom de inte har den erfarenhet som behövs

för att kunna värdera i vilka situationer man kan lita på det tekniska stödet och när man

själv måste agera.
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Figur 9 Framtidens it-bil? (VTI 1991)
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2.2.7 Livsstil, värderingar, kompistryck och personlighet

följer med in i bilen

En del av unga förares problem rör det faktum att de i själva verket är tonåringar.

Unga människor är mitt i en process då de skall frigöra sig från sina föräldrar och

hävda sig som vuxna och oberoende individer. Denna ansträngning kan ta sig uttryck

i livsstil och ungdomskultur, i grupptillhörighet, rollförväntningar och olika grader

av socialt beroende. I en bok som har getts ut av NTF Ungdom och trafik - en omöjlig

kombination? (Spolander 1987) har tio olika författare beskrivit hela detta

sociala komplex ur olika perspektiv. Boken rekommenderas för en djupare inblick.

Vikten av sociala normer i förarens beslutsprocess har beskrivits i olika sammanhang,

tex. i olika tillämpningar av Fishbeins och Ajzens teori om s.k. överlagt handlande

(Ajzen och Fishbein 1980). Inom allmän socialpsykologi finns en hög nivå av kunskap

beträffande social utveckling och interaktion, men forskning i dess tillämpning på

unga förare och deras körbeteende är mycket begränsad och starkt fokuserad på

alkoholproblemet.

Marthiens och Schulze (1989) har beskrivit vikten av fritidsaktiviteter för olyckor

med unga förare och överrepresentationen av rapporter om s.k. disko-olyckor .

Klemenj ak och Hutter (1988) fann också att två grupper tonåringar som besökte disko-

tek kunde identifieras; diskofans som tillbringar hela kvällen på diskotek och de som

besöker diskot spontant senare på kvällen. Den andra gruppen beskrivs som den mest

osäkra eftersom de kör längre sträckor och deras beslut att gå på disko oftare tas efter

att de druckit alkohol.

Ett exempel på en aspekt som ibland anses personlighetsrelaterad och ibland som del

av socialisationsprocessen är äventyrssökande och sensationssökande . Ganska

många studier har gjorts på detta och man finner genomgående positiva samband. Jonah

(1996) har gjort en sammanställning av 31 studier om äventyrssökande och dess sam-

band med körsätt och olycksinblandning. Han konstaterar bl.a. att korrelationer mellan

0,30 och 0,40 är vanliga. Den mest använda metoden att möta äventyrssökande är

Zuckermans (1979) Sensation Seeking Scale som enligt Zuckerman själv mäter beho-

vet av varierade, nya och komplexa sensationer och erfarenheter samt viljan att ta fy-

siska och sociala risker för dessa erfarenheters skull. Han har senare (Zuckerman 1983)

studerat fysiologiska samband och funnit starkt stöd för att äventyrssökare har andra

nivåer av vissa ämnen (cerebrospinal nor-epinephrine och plasma dopamine-beta-

hydroxylase) än andra. Liknande resultat har presenterats nyligen av andra forskare

(Ebstein m.fl. 1996, Benjamin m.fl. 1996). Det finns dessutom stöd för att sensations-

sökandet har en ärftlig grund. Eysenck (1983) uppskattade med hjälp av tvillingstudier

att ca 70% av variationer i grad av sensationssökande har genetisk grund.

Genom att använda Zuckermans skala, har t.ex. Moe och Jensen (1990) visat att det

finns ett samband mellan sensationssökande och olycksrisk. Samma resultat erhölls av

Beirness och Simpson (1991) i deras jämförelse av en grupp förare som var involverade

i olyckor och en grupp som inte var det. I deras studie fann de i olycksgruppen även en

överrepresentation av personer som röker och dricker, som sover mindre än 8 timmar
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per natt, som har det svårt med relationer till föräldrar, lärare och andra vuxna och per-

soner med andra problembeteenden.

Sambandet mellan livsstil och olycksinblandning har också visats i dels en svensk

studie (Berg och Gregersen 1993, Berg 1994), dels en tysk studie (Schulze 1990). Den

svenska studien är en enkätstudie och visar att det finns speciella hög- och lågrisk-

grupper med avseende på livsstil. Typiska drag i den värst drabbade hÖgriskgruppen är

att de sällan deltar i sportaktiviteter, ofta dricker alkohol och blir berusade, ofta kör bil

av andra orsaker än transportbehov och är mycket intresserade av bilar. De är dessutom

ofta ute i svängen . De flesta är män. Studien påvisar ett antal olika livsstilsprofiler

som varierar i olycksinblandning.

Den tyska studien om livsstil och olyckor, där unga förare intervjuades, visar ett lik-

nande mönster. Trots att urvalet var för litet för att man skulle finna några statistiskt

signifikanta samvariationer med olycksrisk fann man tendenser som pekade ut hög-

riskgrupperna action type , fan type och non-conforming type . Samstämmigheten

mellan resultaten i de två studierna från Sverige och Tyskland är hög.

Den svenska studien visar också att det finns ett samband mellan livsstil och kör-

vanor, t.ex. när på dagen man kör, syfte med körningen etc. Det är just dessa samband

man försöker åtgärda t.ex. i flera amerikanska stater genom att införa s.k. curfew -reg-

ler för unga förare nattetid, vilket innebär att de inte får köra bil under vissa tids-

perioder. Man har med sådana förbudsregler lyckats reducera de unga förarnas olyckor

kraftigt (Preusser m.fl. 1984, Levy 1988, Williams mfl. 1985).

Dessa resultat stödjer Beirness och Simpsons (1991) slutsatser som säger att riskfyllt

körbeteende samvarierar med andra typer av problembeteende som t.ex. mycket

alkoholdrickande.

I flera studier har det också visats att unga förare påverkas mer av alkohol än andra.

De är inte överrepresenterade som fyllerister i trafiken men de är överrepresenterade i

olyckor där alkohol finns med (Glad 1985, Mayhew m.fl. 1986, Donovan m.fl. 1983).

I ungdomsåren går man igenom en mängd processer där livet blir intensivare och där

olika händelseförlopp följer samma utveckling som t.ex. olycksinblandning, överskatt-

ning och förseelser i trafiken. Detta är en del av utvecklingen och frigörelsen där man

vill testa sina gränser och bevisa sin förmåga att klara sig själv. Det är viktigt att inse,

speciellt om man tänker på vilka åtgärder som är möjliga, att bilkörningen enbart är ett

uttrycksmedel eller en liten del av dessa, betydligt mer komplexa fenomen.
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I en analys som genomförts av SCB (1994) har man studerat sambanden mellan olyckor,

onykterhet och brottsbelastning. Man visade att över 80% av onyktra olycksdrabbade

förare också hade lagförts för andra brott. Motsvarande andel bland nyktra olycks-

drabbade var 45% och bland icke olycksdrabbade 22% (figur 10). Studien är inte speci-

ellt inriktad på unga förare, men visar ändå ett exempel på samband mellan livsstil och

olycksinblandning som kan vara väl så relevant också bland unga. Studien visar att:

 

....brottsbelastningen:är generell. Den omfattar såväl brott mot brottsbalken,

varusmugglingslagen, narkotikastrajjflagen* som mot trajZkbrottslagen. De onyktra

olycksfo'rarnas större brottsbelasmingär med andra ord .inte begränsad till trafi-

ken utan bildar ett genomgående mönsterför alla undersökta typer av brott. Det

tyderpå att det i. grunden är frågaom' ett generellt anpassningsproblem som kom-

' merfram inom många områden. Problemets generella karaktär är naturligtvis

viktigt' att beakta då åtgärder mot rattjñzlleri diskuteras. (SCB 1994)

   

Studiens resultat styrker också i hög grad det som sägs i Jessor och Jessors teori om

problembeteende (1977). De poängterar just detta fenomen med att många olika typer

av problembeteenden hänger ihop. Detta understryker komplexiteten både i problemet

med körbeteende och trafikolyckor och vilka åtgärder som kan användas.

Till de individuella förutsättningar som kan ha betydelse för körbeteende och olycks-

inblandning hör också förarens personlighet. Många studier har ägnats åt personlighets-

faktorer och deras samband med olycksrisk. I en studie gjord på svenska yrkesförare

med hjälp av DMT (Defense Mechanism Test) (Trygg mfl. 1985) fann man goda möj-

ligheter att utifrån personlighetskarakteristika kunna förutse olycksriskdrabbade bland

dessa. Liknande resultat visas också i en finsk studie av Häkkinen (1979) som följt en

grupp yrkesförare sedan 1958.

I en annan finsk studie av militära förare (Hilakivi mfl. 1989) finner man också ett

sådant samband. Man har med hjälp av Cattells 16-faktor personlighetstest visat att im-

pulsivitet, naivitet, äventyrlighet, låg sj älvkontroll och hög tilltro predicerar hög olycks-

risk. I sin studie refererar de också en engelsk studie som visar att olycksdrabbade ung-

domar i högre grad är styrda av den yttre miljön och har en svagare inre kontroll

(Andersson m.fl. 1970).

Drummond (1989) refererar i sin litteraturgenomgång ytterligare några studier om

samband mellan personlighetsfaktorer och olyckor. I en äldre studie (McFarland mfl.

1955) påvisas t.ex. högre olycksbenägenhet bland förare med låg intelligens och bris-

tande socialt ansvar. På liknande sätt pekar flera studier ut andra personlighetsfaktorer

t.ex. impulsivitet (Schuman mfl. 1967) själviskhet (Beamisch mfl. 1962) och omogen-

het (McGuire 1976). Typiskt för de flesta studierna är att sambanden är låga och att

personlighetsfaktorernas prediktiva värde är lågt (Wilde 1994).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att olika individuella faktorer som livsstil

och personlighet spelar roll för hur man är som bilförare och vilken sannolikhet man har

30 UNGDOMARS BILKÖRNlNG



Procent

100

  

80

 

60

 

40

20

   

Onyktra Nyktra Olycksfria

olyc ksförare olycksföra re körkortshavare

Figur 10 Procent personer lagförda för brott mot brottsbalken,

trañkbrottslagen eller andra brott (SCB 1994)

för att bli inblandad i en olycka. Det handlar dock sällan om enkla samband utan i stål-

let om olika slags samverkan mellan komponenter, t.ex. i ungdomarnas livsstil. Totalt

beräknas dessa, ibland benämnda åldersrelaterade faktorer svara för 30-50% av

olycksminskningen de första åren efter att man har fått körkort. Det återstår dock en hel

del forskningsarbete för att man skall helt förstå hur dessa åldersrelaterade faktorer i

detalj påverkar körbeteende och olycksrisk.
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3 Vad säger forskningen

om förarutbildning?

I föregående avsnitt har den stora bredden på problemet med ungdomars olycksin-

blandning beskrivits. En utan tvekan viktig metod att motverka dessa olika typer av

problem är utbildning. Ansatsen i en sådan utbildningsprocess måste vara bred och

målet måste vara att alla de beskrivna processerna omfattas.

Med en sådan bredare ansats än vad som varit traditionellt, kan man se fyra huvud-

syften med förarutbildningen:

 

- Att ge en grundnivå avfärdighet att köra bil

0 Att ge insikter om risker och om egna och andrasförmåga och begränsningar;

sociala beroende m. m. 7

0 Att ge erfarenhet dels för en ökad automatisering av förarbeteendet, dels för

en ökadförståelse för hur trafikkulturen verkligenfungerar

' Att påverka värderingar; ansvar ooh motivation att använda kunskaper och

färdigheter på ett så bra sätt som möjligt, sett ur perspektivet av olika

samhällsmål, t.ex-. säkerhet och hälsa, miljö, framkomlighet och ekonomi.

   

3.1 Kunskaper och färdigheter eller medvetenhet och insikt?

Den dominerande inriktningen i förarutbildningen under dess historia har varit att för-

medla det vi kan kalla för regelkunskap och färdighetsträning. Bakom detta förhåll-

ningssätt ligger myndigheternas krav och körkortsprovens utformning men också andra

intressenter som t.ex. motororganisationer mm. I bilens och körkortets ungdom var has-

tigheterna lägre, trafiken var glesare och bilkörning var inte en självklarhet. Detta inne-

bar också att trafiksäkerhet inte självklart hade lika hög prioritet som i dag. Det finns i

stället en lång tradition av att undervisa nybörjare att köra och manövrera bilen i trafik

och lära ut de trafikregler som utfärdats av myndigheterna. Även om man fortfarande

diskuterar aspekter såsom privat och/eller professionell övningskörning, gränsen för

körkortsålder etc., kan man dra slutsatsen att denna initiala formella färdighetsträning

till sitt innehåll är ganska väl utvecklad i många länder och behöver därför inte ha första

prioritet i vidare förbättring. Möjligen finns det behov av organisatoriska förändringar i

hur den styrs upp och får sin rätta plats i utbildningsprocessen eftersom förmågan att

förstå och tillägna sig mer riskmedvetenhet ökas om man har bilmanövreringen i rygg-

märgen . Problemanalysen som presenterades i det föregående kapitlet visar att det

också finns ett antal andra aspekter med säkerhetshöjande potential. Flera av dessa as-

pekter handlar om nya infallsvinklar i förarutbildningen (Gregersen, i Simpson 1996).
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Figur 11 Framsidan på körkortsboken Vägen till körkortet 1949

Vi har självklart inte nått en perfekt situation vad beträffar de formella kunskaperna om

regler och bilmanövrering. Det finns förvisso luckor i dessa bland förarna.

Nu är det dock inte självklart så att en skicklig bilförare är en säker bilförare. En sak

är hur skicklig man är, en annan sak är vad man använder sin skicklighet till. Ett prob-

lem som ofta framhålls i förarutbildningen är att föraren reagerar fel när en kritisk situa-

tion uppstår. Man reagerar reflexmässigt eller med panik, t.ex. att man panikbromsar

och förlorar styrförmågan, att man blir paralyserad och gör ingenting eller att man tittar

på det man skall undvika att köra på. Eftersom man tenderar att köra mot det man tittar

på ökar sannolikheten att man kör på det man borde undvika. En strategi som ofta fram-

hävs för en effektiv manövreringsträning är därför att få föraren att i en krissituation

reagera motsatt mot den reflexmässiga panikreaktionen, nämligen att t.ex. i en broms-

undanmanöversituation förmå sig att släppa bromsen och styra undan hindret, att fort-

sätta jobba med bilen hela tiden och att förmå sig att titta åt det håll man måste svänga

istället för att titta på själva hindret. Ett problem med en sådan ansats är att det krävs

omfattande träning för att en sådan reaktion skall ersätta den reflexmässiga, sitta kvar

och kunna användas i en plötsligt inträffad krissituation. Den reflexmässiga reaktionen

eller panikreaktionen är olika uttryck för att man inte hinner med att bearbeta alla de in-

formationer om beteende man fått sig inlärda samtidigt som man skall hinna värdera

vad som händer runt omkring och inne i bilen. När det dyker upp en älg så är det inte

bara bilmanövreringen som är viktig för situationens utveckling. Vilken lösning man

som förare väljer beror t.ex. på vilket väglag det är, hur vägkanterna ser ut, om det finns

andra bilar bakom eller i mötande körfält, om passagerarna i bilen är bältade osv. En un-

danmanöver kan innebära att man kolliderar med en mötande bil eller ett träd och det
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kanske är likailla som att köra på älgen. Även om vägkanten ser ofarlig ut så kan en av-

körning innebära stora skador på bilen och inte heller det är något man självklart väljer.

Sättet att reagera i en kritisk situation är troligen mycket individuellt, vilket understry-

ker problemet med att lita på standardlösningar.

 

Rådjuret sprang upp bara några meterframför bilen. Jag tvärbromsade, hann kan-

ske tänka tanken att jag skulle släppa, brOmsen och styra, men då' kom ett rådjaritill

upp ur diketfrån det hålljag .var på 'väg att svänga. Jag bromsade igen. Bromsarna

tog inte riktigt optimalt, eller var det jag som inte tryckte tillräckligt hårt? En snabb

blick ibackspegelnför att kolla om man hade någon bil nära inpå bakom. Har alla
barnen bälte på ochsitter ordentligt? Om inte, är det 'bättre att köra på rådjuret än

att tvärbromsa så att någon obältad åker iväg eller något löstföremål kastas fram?

Och så skallmanstyra andan också. Är det halt? Kommer det någon bil i mötande

' körbana? Skall jag' välja diket? Hur går det då för oss och bilen? Innan jag hunnit

tänka alla dessa tankar är situationen överför 'länge sedan. '

   

Med träning i att hantera en kritisk situation finns det en inbyggd fara att om man inte

når ända fram, så kan man istället skapa en falsk övertro hos föraren på sin förmåga, vil-

ket kan leda till att man nedvärderar riskerna och istället ökar sin olycksrisk. För en

tävlingsförare är det naturligt att betrakta denna expertförmåga att manövrera bilen och

att titta rätt som en förutsättning för säker körning, men det förutsätter att man tränar in

ett sådant beteende under ganska lång tid och också får möjligheter att tillämpa denna

förmåga ofta under verklig körning. En normal förare kan givetvis lära sig att titta rätt

och att bromsa/styra rätt under ett övningspass, men det finns ganska dåligt med kun-

skaper om i vilken utsträckning dessa färdigheter i att inte titta på hindret och att brom-

sa-släppa-styra verkligen kommer att kunna tillämpas om ett rådjur eller en älg springer

upp framför bilen. Om man trots sin utbildning inte klarar av att reagera rätt så ligger

den uppenbara faran i att man ändå tror att man kan göra rätt (det har man ju lärt sig)

och att man anpassar sin riskvärdering, sina säkerhetsmarginaler och sitt körsätt efter

detta. Tendensen att överskatta eller att missbruka sina nyvunna färdigheter är olika

hos olika förare. Man kan t.ex. anta att förare som i grunden är försiktigare i sitt förhåll-

ningssätt till bilkörning har mindre tendens att ta ut sina färdigheter i t.ex. högre fart än

förare med ett mer aggressivt förhållningssätt. Om detta är riktigt kan träning i att klara

kritiska situationer ha en större trafiksäkerhetspotential i vissa förargrupper och vara

mer tveksam i andra. Detta är dock ett område som är i starkt behov av mer forskning.

En viktig fråga är hur man skall lära en förare att titta rätt och att manövrera rätt utan

att samtidigt skapa en övertro. En viktig förutsättning är att man kan köra bil ordentligt

bra, dvs. att man byggt upp en erfarenhet bakom ratten där man automatiserat grundläg-

gande körbeteenden. En annan förutsättning är att man innan man kan räkna med att

kunna tillämpa kunskaperna i alla situationer också inser denna begränsning. Om man

inte är en rallyförare eller om man inte av andra skäl ägnar en stor del av sitt intresse åt

bilkörning där den här typen av manövrering ofta kan komma till användning, så
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kommer man troligen aldrig att uppnå denna förmåga. Som utbildare måste man därför

ta på sig ansvaret att få eleven att förstå att man inte kan lita på att kunskaperna alltid

kan tillämpas. Vilka konsekvenser detta får för praktisk förarutbildning diskuteras mer

ingående i avsnittet Att bli en riskmedveten och insiktsfull förare längre fram.

3.2 Att träna i simulator och på körgård

En metod som inte används mycket i systematisk utbildning, men som ofta framhålls

som en potentiellt bra metod för den grundläggande manövreringsträningen är kör-

simulatorträning. Några experiment har genomförts för att mäta trafiksäkerhetsvärdet,

men ingen har hittills kunnat påvisa några positiva trafiksäkerhetseffekter. I en engelsk

studie (Shaoul 1975) kunde ingen skillnad i olycksrisk visas mellan en grupp som lärde

sig köra i simulator, en som lärde sig med hjälp av trafikskola ute i vanlig trafik och en

grupp som lärde sig med hjälp av sina föräldrar. Flera andra studier har visat liknande

resultat (Jones 1973, Dreyer och Janke 1979). Studierna är dock ganska gamla nu.

Man skall här lägga märke till att simulatorerna i dessa studier har använts på ett

mycket traditionellt sätt som ett alternativt sätt att träna manövrering eller trafikregler.

Med ett annat innehåll kan resultatet bli ett helt annat.

I modernare tänkande kring simulatoranvändning i förarutbildningen ser man istället

körsimulatorn som ett redskap för att skapa riskmedvetenhet och att göra det möjligt för

eleven att prova körsituationer som är omöjliga att planera i vanlig trafik eller som inne-

bär för stor fara vid verklig körning. Nya databaserade tekniker med interaktiv metodik

och multimedia gör det också möjligt att producera mer verklighetstrogna simuleringar

än tidigare. En av de mest avancerade utbildningssimulatorerna i världen har byggts av

 

Figur 12 Körsimulatorfo'r lastbil vid Protectum (från informations-

folder)
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Figur 13 Roseau-simulatom (från informationsfolder)
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Figur 14 Svenska simulatorerfrån 50-talet (fotograf okänd))

VTI och finns i Sverige vid Trygg-Hansas utbildningsanläggning Protectum utanför

Stockholm. Den används främst för fortbildning av yrkesförare av tungafordon. Ytterli-

gare ett exempel på en avancerad utbildningssimulator finns i staten Victoria i Austra-

lien hos försäkringsbolaget TAC. Den är för personbilsförare och är uppbyggd inne i en

trailer och är därmed mobil (Triggs och Stanway 1995).

Förutom dessa mycket avancerade simulatorer finns en mängd olika enklare varian-

ter. Den s.k. Roseau-simulatorn efterliknar en bilinteriör med bildskärmar men är helt

utan rörelse och bygger på ett pc-baserat styrsystem. Persondatorer kan också användas

i tillämpningar med sk. interaktiv video där elevens svar på frågor eller förmåga att

upptäcka en fara i tid styr vilken information som skall följa därnäst. Hela den här

undervisningsmetodiken är ännu i sin linda och de mer avancerade simulatorerna är allt-

för dyra för en mer allmän användning. Tanken på att använda simulatorer är dock täm-

ligen gammal. I Sverige användes simulatorer redan på 50-talet. De var för den tiden
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troligen ganska avancerade, men de saknade helt den interaktiva möjlighet som dagens

system har och fyllde funktionen att träna på att sköta bilens manöversystem utan att ge

sig ut i verklig trafik. I tillämpningen på bilden (figur 14) delar samtliga kursdeltagare

på samma bildskärm.

Ett steg som inte är lika drastiskt som att lära sigköra i simulator är att bedriva

den första manövreringsutbildningen på avlyst område, en körgård. Metoden ingår obli-

gatoriskt i utbildningen i flera länder och den har också utvärderats på flera håll.

Genomgående är att man inte tycker sig ha funnit några säkerhetsvinster när man

jämfört körgårdsträning med vanlig träning (Lex. Strang mfl. 1982, Brazell 1962,

Lund mfl. 1986).

Den vanligaste förklaringen till dessa resultat är att man troligen lär sig den första

grundläggande manövreringen av bilen lika bra på fritt valda områden som på en avlyst

körgård eller i simulator. Båda metoderna kan trots dessa utvärderingsresultat ha stor

potential för att nå en bättre trafiksäkerhet, förutsatt att man utnyttjar den på rätt sätt

och för att förmedla rätt budskap. Det är således mera en fråga om innehåll än om yttre

form.

 

Figur 15 Manöverträning på körgård, Hässlö halkbana (foto Sixten Nole'n)
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3.3 Förlängd övningskörningsperiod

Ser man till uppläggningen av körkortsutbildningen internationellt så har flera nya

modeller införts under senare år. Några länder har infört olika typer av stegvis utbild-

ning där förarutbildningen delas upp i olika faser enligt föraruppgiftens svårighetsgrad.

I andra länder har åldersgränsen för övningskörning sänkts. Båda dessa åtgärder hand-

lar i huvudsak om att förbättra erfarenhetsuppbyggnaden. Syftet är att få nödvändig er-

farenhet innan man ger sig iväg sj älv bakom ratten.

Huvudtanken bakom de system med förlängd övningsperiod som används i Sverige,

Norge, Frankrike, Belgien och andra länder är att öka erfarenheten medan man ännu har

en instruktör vid sin sida. En av huvudhypoteserna är att eleven med två års erfarenhet

innan man får körkort, kommer att kunna utnyttja sina mentala resurser bättre och så-

lunda bli en säkrare förare. Man hinner också i sin utbildning med att automatisera

själva manövreringen av bilen, att bygga upp igenkännande inför en mängd trafiksitua-

tioner och lära sig att fungera i samspel med andra trafikanter. Det är en sak vad man

lär sig av formella regler och beteendemönster och det är ofta något annat när man lär

sig att köra i interaktion med andra trafikanter. Man anpassar sig efter ett informellt be-

teendemönster där man också lär sig att andra trafikanters beteende inte alltid är

förutsägbart. Man utvecklas successivt över tid så att man balanserar säkerhetsmotiv

med andra mål, t.ex. smidighet, framkomlighet etc. Det finns dock ett inbyggt och inte

oväsentligt problem i denna inlärningsprocess och det är att man snabbt också lär sig

dåliga beteenden. Man ser snart att de flesta håller en hastighet något över det tillåtna,

att många struntar i att använda blinkers, att definitionen vad som är grönt och rött ljus

inte är heltsjälvklar för många. Man matas också med en hel del förstärkning genom

massmedia som ofta presenterar uppgifter om kändisar som t.ex. kör alldeles för fort.

En förutsättning för att en sänkt åldersgräns skall få förväntad effekt är att den ut-

nyttjas till att köra mycket. Erfarenheter från Frankrike visar att man når en relativt liten

grupp ungdomar. Det franska systemet innebär att en stor del av utbildningen är obliga-

torisk, vilket antas vara en förklaring till att många avstår.

I en norsk studie följde man 28 övningsförare, med möjlighet att öva från 16 års ål-

der, under deras träningsperiod. Åldersgränsen för körkortsutfärdande var 18 år. Deras

utvärdering av träningsprogrammet, inklusive många obligatoriska delar var positiv

men det visade sig att de inte helt utnyttjade tillfället att övningsköra mycket. De flesta

skyllde på tidsbrist (Moe 1992).

I Sverige har, i motsats till Frankrike, 16-årsgränsen utnyttj ats relativt mycket. Erfa-

renheterna från Frankrike visar att bara 5-10% utnyttjade möjligheten att övningsköra

från 16 år. En förklaring som nämnts är kravet på obligatoriska körlektioner m.m. där de

flesta väljer att vänta tills senare då man kan köra fritt. Under de första 21/2 åren som det

svenska systemet varit i funktion anmälde sig ca 172 000 ungdomar, vilket motsvarar ca

hälften av åldersgruppen. I körjournaler harderas övningskörning kartlagts och det vi-

sade sig att man bland de som kommer igång att övningsköra (ca 80%) kör i genomsnitt

drygt 1,5 timme per vecka fram till det sista halvåret då man ökar till ca 2 timmar per

vecka. För dem som börjar vid 171/2 år, dvs. i enlighet med Vårt tidigare system, är
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Figur 16 Fördelning av övningskörning bland 16-årselever och bland 171/2-årselever

övningskörningstiden knappt 2 timmar per vecka. De flesta, ca 80%, kom igång med sin

övningskörning direkt medan resten dröj de en tid trots att de fått sitt körkortstillstånd.

Den största delen av övningskörningen är privat i båda grupperna. I 16-årsgruppen vän-

tar nästan alla med att uppsöka trafikskola till slutet av utbildningsperioden medan de i

171/2-årsgruppen, dvs. de som börjat övningsköra senare, fördelar trafikskole-

utbildningen relativt jämnt över sin period. Sammantaget innebär detta att en som börjar

öva vid 16 år har ca 120 timmars körerfarenhet medan den som börjar vid 171/2 år

övningskört ca 40 timmar (Gregersen 1996).

I en studie över ungdomars benägenhet att övningsköra (Eliasson mfl. 1996) visades

att social bakgrund och livsstil hade betydelse. De visade att ungdomar med tjänste-

mannabakgrund något oftare började övningsköra tidigt än de med arbetarbakgrund.

Arbetarungdomar som inte börjar anger att de inte har råd medan tj änstemännens

ungdomar inte har lust eller tid. Mängden övningskörning varierade med livsstil där en

sk. omvärldsorienterad grupp körde mera än andra.

I Sverige har den sänkta åldersgränsen också haft en effekt på andra utbild-

ningsstrategier. Eftersom åldersgränsen har sänkts är det nu möjligt för gymnasieskolan

att engagera sig i förarutbildningen på ett annat sätt än tidigare, t.eX. genom att erbjuda

körkortsutbildning som fritt tillval. Tidigare har gymnasieanknuten körkortsutbildning

bara funnits på de fordonstekniskt orienterade linjerna.

Pedagogiskt bör den här inlärningsuppgiften vara mycket lämplig för s.k. problem-

baserad inlärning (PBI) som i grova drag går ut på att eleven själv söker sig fram till
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lämpliga lösningar och en Ökad förståelse för problemet. Detta görs genom en kombina-

tion av att pröva sig fram och att sammanställa egna och andras kunskaper och erfaren-

heter. En sådan utveckling ligger också helt i linje med den teori där Rasmussen beskri-

ver inlärningsprocessen (se avsnitt 2.2.2). Där bygger eleven samman egna och andras

kunskaper och formella regler till mentala modeller och egna regler för hur man skall

lösa olika problem.

3.4 Stegvis utbildning

En variant av utbildning med utökad erfarenhetsuppbyggnad är den sk. stegvisa utbild-

ningen (graduated licensing). I grunden innebär den att man går igenom flera olika steg

där svårighetsgraden och förarens ansvar ökas successivt. Man kan t.ex. reglera var,

när och hur man får köra i olika skeden. Begränsningarna kan t.ex. gälla körning på mo-

torvägar, att köra nattetid, att köra över viss hastighet eller att köra under restriktivare

alkoholregler. Flera utvärderingar av stegvisa körkortssystem har gjorts runtom i

världen och man har här funnit lovande resultat på flera håll. I en amerikansk översikts-

rapport har dessa utvärderingar granskats och sammanfattats (Smith 1994). I ut-

värderingar av amerikanska, kanadensiska och nyzealändska system fann man olycks-

reduktioner med mellan 5 och 16%. Trots att detta är mycket positivt i den internatio-

nella debatten om hur en bra förarutbildning skall se ut, så bör man vara medveten om

att det man kallar stegvis utbildning till stora delar liknar det utbildningssystem som vi

haft i Sverige sedan länge. Man har som ett steg krav på körkortstillstånd (vilket ibland

kan vara kombinerat med teoriprov). Ett andra steg kan vara att man måste ha instruktör

vid sin sida för att öva (privat eller professionell). I ett tredje steg tar man ett praktiskt

prov och får ett preliminärt körkort, vilket sedan i ett sista steg görs om till ett riktigt

körkort. Till detta kan man sedan ha kopplat regler om tillåten alkoholgräns, när man får

börja köra på motorväg eller i mörker och när man får ha passagerare med i bilen. Sett

ur ett svenskt perspektiv är inte dessa system revolutionerande nya, men de positiva

utvärderingsresultaten kan användas som argument för att utveckla idén mycket längre

där man i den utbildningen inrymmer betydligt mer än den traditionella körkorts-

utbildningen.

Norge har tidigare haft en stegvis utbildning i två faser. Vid en utvärdering (Glad

1988) visades att effekterna av utbildningen var tveksam. Varken mörker- eller halkut-

bildning i steg 1 tycktes ha någon inverkan på olycksrisken. Mörkerutbildningen i steg 2

bidrog dock till en minskning av mörkerolyckorna bland män, men halkutbildningen i

steg 2 innebar tvärtom en ökning av olycksinblandningen bland män i alla typer av

olyckor, inklusive halk- och mörkerolyckor. Orsaken bakom dessa resultat förklaras

med att halkutbildningen var helt inriktad på manövreringsskicklighet och mörker-

utbildningen på riskmedvetande. Att den norska 2-fasutbildningen inte ledde till förvän-

tade resultat var alltså mera en fråga om innehåll än form. Norge har nu bytt till ett sys-

tem som liknar det i Sverige, men där man har sammanlagt 91/2 obligatoriska trafik-

skoletimmar inklusive mörker- och halkutbildning.
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Internationellt har intresset för stegvis utbildning ökat under senare år. Man menar i den

internationella forskardebatten om förarutbildning att denna form Öppnar stora möjlig-

heter att angripa flera av de problem som är förknippade med nyblivna förares olyckor.

Den kan sprida ut utbildningen över lång tid och därmed ge den nödvändiga erfaren-

heten samtidigt som man kan anpassa svårighetsgraden så att man successivt klarar av

att ta till sig nödvändiga färdigheter och insikter. Ännu har inget land utvecklat en sys-

tematisk utbildningsform där man också fått med hela det spektrum av utbildnings-

moment som behövs för att möta de problem som beskrivs i förra kapitlet.

3.5 Skall trafiklärare eller föräldrar leda Övningskörningen?

Det diskuteras också ofta om huruvida ickeprofessionella skall tillåtas vara körinstruk-

törer och olika länder har tagit olika beslut. Det har emellertid ännu inte bevisats att nå-

gon av dessa strategier är överlägsen vad beträffar säkerhetseffekter. Genom att tillåta

ickeprofessionella som instruktörer anser man att det finns ytterligare en möjlighet att

få mer erfarenhet under inlärningsperioden. Några av de länder som förkastar idén om

ickeprofessionella handledare, som man tex. gör i Danmark och Tyskland där det är för-

bjudet att övningsköra privat, menar bl.a. att det kan skada förarutbildningen genom att

eleven lär sig felaktiga fakta och attityder. Vilken av dessa åsikter som är riktig beror

mycket på om lång, ofta ostrukturerad, erfarenhet bakom ratten är mer eller mindre vik-

tig för trafiksäkerheten än kort men väl strukturerad inledande träning.

En del av diskussionen om privat kontra professionell övningskörning gäller säker-

heten under själva övningskörningen. Det inträffar olyckor under övningskörning, både

vid privat och vid professionell övningskörning. Några svenska studier har belyst pro-

blemet (Spolander 1980, Gregersen 1993, 1994, SCB. 1993, STR 1995). I Spolanders
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undersökning besvarade 1268 trafiklärare frågor om olycksinblandning. Ca 40% av

dem redovisade att de varit med om sammanlagt 720 olyckor med elev som förare. 3%

hade medfört personskada som krävt medicinsk behandling, 6% ledde till lindrigare

personskador, 37% krävde omedelbart verkstadsbesök för fordonsskador medan 54%

var olyckor med lindrigare fordonsskador. Den helt dominerande olyckstypen är påkör-

ning bakifrån (57%). Gemensamt för de övriga undersökningarna är att de visar att det

inträffar flera och allvarligare olyckor under privat övningskörning änvid professionell.

Troligen beror detta på en kombination av att den privata övningskörningen i sig kan

vara farligare än den professionella och att man i genomsnitt övningskör mera privat än

man gör vid trafikskola. Man har en högre exponering.

Självklart är alla sådana olyckor tragiska för de inblandade och deras närstående. Det

finns trots detta ändå ett intresse i att sätta dem i relation till olyckssituationen efter att

man fått sitt körkort. Antalsmässigt kan man konstatera att olyckor under övningskör-

ning är få jämfört med vad som händer efteråt. I grova drag visar de ovan refererade stu-

dierna att det i Sverige årligen i genomsnitt dödas ca 3 personer och skadas ca 15-25

vid olyckor som inträffar under övningskörning (STR 1995). Huvuddelen av dessa

olyckor är alltså privatistolyckor, men det inträffar också trafikskoleolyckor, oftast med

lindrigare skador. Detta skall alltså jämföras med de ca 150 dödade, 1 100 svårt skadade

och 2 500 lindrigt skadade som varit inblandade i olyckor där föraren varit ung (18-24

år) med relativt nytaget körkort (SCB 1985-1994).

I problemanalysen i kapitel 2 framgick det tydligt att ett av huvudproblemen bakom

denna höga olycksinblandning är förarnas stora brist på erfarenhet bakom ratten. Det är

därför man i dag är relativt överens om att den privata övningskörningen trots allt är bra,

eftersom den med största sannolikhet ger en större erfarenhet än om man bara skulle

köra i trafikskola. Vad som ännu är under debatt är under vilka former den privata

övningskörningen skall ske. Här har det svenska systemet varit i stort sett oförändrat ge-

nom åren. Man har tillåtit en fri privat övningskörning utan någon egentlig kontroll av

den som skall vara handledare. Det var först vid införandet av 16-årsgränsen för öv-

ningskörning som man ökade kraven något genom att kräva att man som handledare

inte fick ha någon varning i körkortsregistret. Detta krav togs dock bort efter något år.

Med varierande intensitet har debatten förts om vilka krav som skall ställas på privat

övningskörning. Olika förslag har lyfts fram såsom t.ex. utbildning av handledaren och

koppling till/integrering med obligatorisk trafikskoleutbildning alternativt förar-

utbildning på gymnasiet. Förslag har också tagits upp med krav på speciell utrustning

av den privata övningsbilen (dubbelkommando, extra spegel, speciella nivåmärkta

övningskörningsskyltar etc.).

Eftersom man inte kunnat styrka att dessa förslag skulle leda till en förbättrad säker-

het, trots att flera vid en första anblick tycks både rimliga och förnuftiga, så har inget av

dem införts. En viktig sida av saken är att få av förslagen har utvärderats systematiskt

och det finns därför inte många dokumenterade erfarenheter att lyfta fram. De studier

som finns där man kunnat jämföra privat och professionell utbildning har inte på något

övertygande sätt kunnat Visa några vinster med att införa ett obligatorium. De flesta av

dessa utvärderingar är dock relativt gamla nu.
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Det kanske mest kända experimentet med en sådan jämförelse är det sk. DeKalb-

experimentet som genomfördes i USA där ungdomar fördelades slumpmässigt till tre

grupper, en med 32 timmar teori, 16 timmar simulatorträning, 16 timmar manöver-

gårdskörning och 3,3 timmar körning på väg. Den andra gruppen fick ett betydligt

mindre utbildningspaket och den tredje fick ingen professionell utbildning. I en ut-

värdering (Lund mfl 1986) visade man att fler bland de tränade tog körkort tidigt, fler

var inblandade i olyckor och fler blev tagna för trafikförseelser. Som en konsekvens av

detta lades kurserna ner i flera stater och man kunde konstatera en direkt effekt på an-

talet som tog körkort i de yngsta åldrarna. De minskade med ca 50% vilket också inne-

bar att olyckorna i dessa åldrar minskade i motsvarande grad. Av dessa studier drog man

bl.a. slutsatsen att förarutbildningen snabbades på och att man därför tog körkort

tidigare.

I Sverige genomfördes för några år sedan en studie där 2 000 privatister fördelades

slumpmässigt i två grupper varav den ena fick gratis trafikskoleutbildning. I upp-

följningen av dessa två gruppers olyckor per kilometer Visades att privatisterna klarade

sig bättre under det första året efter körkortet medan de klarade sig sämre under det

andra året. Antalet olyckor var ungefär lika i de båda grupperna men de skilde sig åt i

hur mycket de körde, vilket alltså direkt ger utslag om man beräknar olycksrisk som

olyckor per körda mil. Resultaten från studien var svårtolkade och gav egentligen inte

något bra svar på frågan om vem som klarade sig bäst.

Två andra studier, som också känns närmare våra svenska förhållanden än USA är

finska, där man gjort olika jämförelser mellan privatutbildade och trafikskoleutbildade

(Keskinen m.fl. 1992, Hatakka m.fl. 1994). Frågan aktualiserades dels av att Finland in-

fört en ny modell för körkortsutbildning, dels av att allt fler övningskörde privat. Ande-

len privatister hade ökat från mindre än 10% 1989 till 15-20% 1993. Finland har nu ett

tvåstegs system där man i steg 1 kan välja privat utbildning eller trafikskola. I steg 2 är

trafikskolan obligatorisk för alla.

Jämförelsen i den första studien, omfattande mer än 30 000 nyblivna förare, visade

att privatisterna oftare missade körkortsprovet, både den teoretiska och den praktiska

delen. Man fann däremot ingen skillnad mellan trafikskoleutbildade och privatister när

det gäller olycksinblandning. De trafikskoleutbildade manliga förarna blev något oftare

tagna för trafikförseelser än privatisterna. Båda dessa skillnader gäller även om man tar

hänsyn till hur mycket de kör.
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I den andra studien jämfördes 3 266 manliga trafikskoleutbildade och 518 manliga

privatister. För grupperna som helhet kunde inga signifikanta skillnader påvisas när det

gäller självrapporterad olycksfrekvens, men när man tog hänsyn till hur mycket man

kört så fann man att de privatutbildade hade fler olyckor/100 000 km (3,8) än de trafik-

skoleutbildade (2,6). När man delade upp förarna i delgrupper efter hur mycket de

körde och jämförde olycksrisk kunde man inte längre påvisa några skillnader. Antalet

olyckor är lika i grupperna men privatisterna kör mindre, varför risken per kilometer blir

högre bland privatisterna.

I samma studie fann man också att det var betydligt vanligare med högskole-

utbildning bland privatisterna än bland trafikskoleelever som i högre grad bara hade den

obligatoriska skolan. Jämförelsen avolycksrisk haltar därmed eftersom det finns andra

tydliga skillnader mellan grupperna än utbildningsform.

3.6 Att nå erfarenhet snabbare

En annan möjlig strategi är att finna utbildningsmetoder för att förkorta och effektivi-

sera den period som är nödvändig för att få tillräcklig erfarenhet. Berättande körning

är en typisk sådan metod där föraren förväntas förbättra sin visuella avsökning och tolk-

ning (Marek och Sten 1977). Metoden introducerades på 1950-talet men har inte an-

vänts systematiskt i svensk förarutbildning förrän på 1980-talet. Berättande körning

innebär att eleven redogör, under körning, för läraren vad som händer runt omkring

dem. Elevens rapportering är uppdelad i olika faser där man först tränar upp sig i att be-

rätta högt genom att berätta om vad man gör (trampar ner kopplingen, sätter på vänster

blinkers, släpper gasen osv.). Därefter övergår man till den egentliga idén, nämligen att

berätta om vad man ser (trafikanter, trafiksituationer och föremål), vilka risker som kan

uppstå och vilka åtgärder som bör vidtas för att undvika riskerna. Genom denna process

tvingas eleven aktivt att koncentrera sig på avsökning av omgivningen och medvetande-

göra händelser som är av betydelse. En ytterligare ingrediens är att läraren kan ge feed-

back på hur avsökningen görs, relevansen i riskbedömningen och riktigheten i de åtgär-

der som föreslås.

Två olika svenska studier har belyst nyttan av berättande körning. En av dem var in-

riktad på fortbildning av förare inom försvaret där metoden visade sig vara mycket ef-

fektiv föratt förbättra en rad viktiga förarbeteenden. Jämfört med en kontrollgrupp som

fick utbildning utan berättande körning så hade försöksgruppen en klart bättre avsök-

ning, hastighetsanpassning, riskbedömning, beredskap m.m. (Spolander 1990).

I den andra studien (Gregersen 1993, 1994) ingick berättande körning som en del i

en körkortsutbildning. Syftet med studien var att ge privatister en professionell utbild-

ning som också inkluderade berättande körning som metod. Någon utvärdering av be-

rättande körning separat gjordes inte så studien visar inget om dess effekter, men en

förstudie där metoden skulle anpassas till förutsättningarna i utbildningen visade en del

intressanta resultat. Lärare och elever fick prova metoden och sedan rapportera om sina

erfarenheter. Lärarna var i huvudsak positivt inställda men angav att många elever hade

svårt med de mer avancerade stegen i berättandet, dvs. kopplingen mellan riskbedöm-
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ning och åtgärd. Det hände t.eX. att de kunde upptäcka en risksituation och dessutom fö-

reslå en åtgärd, men de genomförde inte åtgärden. Lärarna angav att elevens kapacitet

inte räckte till för att de meningsfullt skulle klara av hela denna kedja. Problemet var

störst i början och minskade mot slutet av utbildningen. Eleverna gjorde också en över-

vägande positiv värdering. De menade att man tvingas uppfatta trafikhändelser snab-

bare. Man får också in en rutin på att berätta tyst för sig själv när man kör. Också

eleverna beskrev problemet med svårigheten att hinna med att berätta om allt man ser

och som har betydelse för körningen. Att berätta för mycket under en lektion gör att

man blir trött och tappar koncentrationen.

I ett experiment har McKenna och Crick (1994) studerat förares förmåga att upp-

täcka risker och de konstaterar att nyblivna förare är betydligt sämre på detta än erfarna.

I ett senare experiment visade man med hjälp av sitt Hazard Perception Test att förare

som använt berättande körning blev snabbare på att identifiera risker (McKenna och

Simpson 1996).

Även om berättande körning är en potentiellt effektiv strategi kan den också innebära

problem eftersom den inledande stora mentala arbetsbelastningen kan begränsa

nybörj arens möjligheter att till fullo använda metodens fördelar. Metoden forcerar en ut-

veckling som normalt tar lång tid. Dessa aspekter måste undersökas vidare.

På motsvarande sätt brukar det ibland framhållas att simulatorträning och träning på

manövergård skulle kunna påskynda erfarenhetsuppbyggnaden, men som beskrivits

ovan så finns det mycket dåligt stöd för detta i utvärderingar från olika försök. Eftersom

inlärningen består av ett kontinuerligt uppbyggande och reviderande av regler och men-

tala modeller för hur saker och ting hänger ihop, så är det troligen bättre att välja verk-

ligheten före en konstlad miljö om detta är möjligt. När det t.ex. gäller den initiala

grundutbildningen i att lära sig att manövrera bilen tekniskt så behöver man självfallet

en trafikfri plats tills man lärt sig de mest grundläggande teknikerna, men genom att så

snart som möjligt finslipa dessa färdigheter ute i successivt svårare trafikmiljöer så

kombinerar man färdighetsträningen med en förståelse för hur kunskaperna hör ihop

med verkliga trafiksituationer. Pedagogiskt är denna verklighetsbaserade inlär-

ningsstrategi för grundutbildning betydligt bättre än att isolera sig i en konstlad miljö i

simulator eller på körgård.

3.7 Att bli en riskmedveten och insiktsfull förare

Flera problem som kan reduceras genom utbildningsåtgärder har påtalats i avsnitt 2. Ett

av dessa är tendensen att överskatta sin skicklighet och en annan är den bristande

motivationen att köra säkert eftersom man som individ inte upplever osäkerheten som

ett eget stort problem. Även andra bidragande aspekter såsom individuella förut-

sättningar och social påverkan kan troligen nås genom utbildning. Syftet med sådan ut-

bildning skall inte vara att förändra personligheten, livsstilen eller de sociala relatio-

nerna utan snarare att få eleven att bli medveten om hur dessa faktorer påverkar kör-

beteendet och bidrar till olycksinblandningen.
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Den allmänna målsättningen att göra föraren mer riskmedveten kan vara en utgångs-

punkt för att söka ytterligare förbättringar av de ungas trafiksäkerhet. Problemet med

riskmedvetande har redan lagts in i förarträningen i många länder och insikten om beho-

vet att ta itu med detta problem är stor. Det är emellertid ganska vanligt att man i första

hand tar itu med problemet i teoriundervisningen, vilket betyder att det inkluderas som

separata avsnitt i läroböcker och i teorilektioner men inte lika systematiskt i den prak-

tiska träningen. Detta är troligen otillfredsställande eftersom det finns en tendens bland

elever att använda förklaringar som Det är bara ett problem som gäller andra, inte mig,

eftersom jag är så skicklig , speciellt bland den kanske viktigaste målgruppen, deförare

som har en större benägenhet att överskatta sin egen skicklighet.

Det finns flera skäl till varför man överskattar sin förmåga. Man kan både betrakta

det som ett normalt ungdomsfenomen och som ett resultat av den förarutbildning man

fått. Betydelsen av överskattning har också visats i ett experiment för att bestämma hur

olika utbildningsstrategier påverkar överskattning (Gregersen 1996). Studien utfördes

för att testa hypotesen att manövertekniskt färdighetsinriktad träning skulle ge mer

överskattning än träning inriktad på förarens insikt om sina begränsningar. Två slump-

vis fördelade grupper av nybörjare gavs vardera en av dessa två typer av träning och

ombads uppskatta sin förmåga i en broms-undanmanöversituation. Deras uppskattning

jämfördes med deras verkliga förmåga och sålunda kunde realismen i deras uppskatt-

ning beräknas. Förare i gruppen med färdighetsträning hade en betydligt högre över-

skattning av den egna förmågan men det fanns ingen skillnad i faktisk förmåga kunde

påvisas. Slutsatsen av denna studie var att förarträning borde kompletteras med praktisk

träning som får föraren att inse sin egen begränsning. Denna strategi av förarträning

provades i ett experiment bland yrkesförare i Televerket och den hade där en kraftigt

olycksminskande effekt jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon träning

(Gregersen mfl. 1990, 1996).

Bland unga bilförare har strategin prövats i ett försök med fortbildning, det sk. Pilot-

projektet (Nolén mil. 1995). Också här var erfarenheterna positiva eftersom åtgärderna

ledde till färre olyckor. Huvudsyftet med Pilot-projektet var att motivera förarna att

köra med stora säkerhetsmarginaler. Detta gjordes dels genom en rad insiktsskapande

övningar (se avsnitt 4.3), dels genom en kombination av kontrakt och belöning. I kon-

traktet lovar eleven att köra så som han/hon lärt sig på kursen, dvs. med stora säkerhets-

marginaler. I gengäld får de dela på den vinst som det i projektet inblandade försäk-

ringsbolaget (Skandia) gör på grund av minskade olyckor.

En viktig anledning till att problemet sällan hanteras systematiskt i praktisk träning

är att det finns få bra och färdigutvecklade praktiska metoder att öka riskmedvetandet

och andra kognitiva färdigheter. Den traditionella metoden för praktisk övningskörning

är att öva på vägar där man inte självklart kan förutsäga om en risksituation kommer att

uppstå eller ej. En viktig uppgift är därför att utveckla praktiska metoder att få eleven

medveten om sådant som sin egen och andra trafikanters begränsningar, brist på

erfarenhet, överskattningsproblemet, motivens betydelse, riskkompensationen, vilken

tilltro man kan sätta till olika moderna tekniska hjälpmedel etc.
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I praktiken betyder detta att eleven bl.a. måste försättas i situationer som visar att hans/

hennes egna beslut om körbeteende eller säkerhetsmarginaler påverkas av aspekter som

t.ex. övertro eller riskkompensation. Det är troligen ytterst viktigt för dessa beslut om

säkerhetsmarginaler, hastighet, stoppsträckor etc. att de i Övningarna får göras av föra-

ren själv så att han/hon inte ges tillfälle att skylla på någon annan än sig själv för sina

misslyckanden. Huvudsyftet är att hos föraren skapa en Ökad medvetenhet om sig sj älv

som bilförare, sin egen förmåga, sin motivation att köra säkert och sitt förhållande till

risker. Exempel på praktiska övningar ges i avsnitt 4.3 och i bilaga 1.

Ny informationsteknologi har tidigare påtalats som ett potentiellt problem för nya fö-

rare. Man kan dock se dessa hjälpmedel som nya pedagogiska möjligheter för insikts-

skapade i bilkörningen. I avsnitt 2.2.6 framfördes ett behov av viss försiktighet inför in-

förandet av avanceradeit-system i bilar hos unga nyblivna förare eftersom man inte vet

hur de påverkas i sin köruppgift. Ett användningsområde som också kan vara intressant

men som måste utvecklas är att använda olika it-system som pedagogiskt hjälpmedel för

att ge individen återkoppling på farligt beteende. Ett av problemen bakom oförsiktig

körstil är att man inte upplever risken som särskilt stor i trafiken eftersom man klarar av

att köra utan olyckor. Denna slutsats kan man dra som förare eftersom olyckor händer så

sällan. Den påverkan till ökad försiktighet som risken för olycka kan ge en förare är

alltså obefintlig. Det är här it-systemen kan vara till hjälp eftersom de också kan tydlig-

göra konflikter som inte leder till olyckor för föraren och genom t.eX. ljudeffekter få

föraren att öka avstånd, minska hastighet etc. Några färdiga pedagogiska metoder för

detta finns dock inte ännu.

Vi kan avslutsningsvis konstatera att hela detta betraktelsesätt bygger påatt säker

bilkörning inte främst är en manövreringsuppgift utan framförallt ett förhållningssätt.

En ökad självmedvetenhet är en förutsättning för en säker bilkörning. Det behövs olika

pedagogiska strategier för att uppnå dessa båda olika mål.

3.8 Riskmedvetenheten i halkutbildningen

Halkutbildningens utformning har diskuterats under en ganska lång tid. Under de

senaste åren har diskussionen tagit extra fart genom att erfarenheter och forsknings-

resultat samlats som pekar på ett behov av förändring. En av de viktiga katalysatorerna

till debatten var den norska utvärderingen av 2-fasutbildningen men det fanns redan

tidigare en lång rad utvärderingar som pekade på att förväntade säkerhetsvinster av

halkutbildningen, så som den traditionellt utformats, inte alltid var självklara.

I tre amerikanska utvärderingar av National Safety Council s Workshops on winter

and emergency driving kunde man inte påvisa några säkerhetsvinster (O,Day 1970,

Planek m.fl. 1972, Vilardo m.fl. 1969). I Vilardos utvärdering fann man att kunskapen

att klara nödsituationer ökade momentant under utbildningen, men att skillnaden jäm-

fört med en kontrollgrupp var borta efter ett år. I en utvärdering av en schweizisk

halkutbildning fann Hess och Born (1987) att kursdeltagarna hade 50% fler olyckor än

en kontrollgrupp. Studien var dock ganska liten. I en svensk kurs för ambulansförare på
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Figur 17 Halkutbildning med SkidCar och med lågfriktionsbeläggning

(SkidCar-foto Cedergrens i Klintehamn AB)

Gillingebanan kunde man konstatera att de som genomgått kursen hade kortare tid till

olycka och hade fler olyckor än förare som inte gått igenom kursen (Eriksson 1983).

Studien har dock brister i jämförbarhet mellan grupperna som gör att resultaten inte kan

anses helt säkra. En poäng i denna studie är kanske att ambulansfÖrarens arbetsuppgif-

ter ofta går ut på att ta sig fram så snabbt som möjligt och att man vunnit i detta avse-

ende, men på bekostnad av den egna säkerheten. Nettoeffekten av dessa två effekter

framgår inte av studien.

Även i en finsk utvärdering av hela deras 2-fasutbildning fann man en del bekym-

mersamma resultat när det gäller just halkutbildningen. Vad man fann var att unga

nyblivna förare (18-20 år) hade en större andel av sina olyckor på halt väglag efter att

man infört halkutbildningen. Äldre nyblivna förare (21-50 år) hade tvärtom en lägre
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andel av sina olyckor på halt väglag efter införandet av kursen. Dessutom visade man att

halkutbildade var mindre rädda för att köra på halt väglag (Keskinen m.fl. 1992).

Positiva säkerhetseffekter visades i en amerikansk utvärdering av en avancerad kurs

för poliser (Californian Highway Patrol). Här visade Barett m.fl. (1973) att andelen for-

don som varje år var inblandade i olyckor minskade från 63% till 43%. Kursen var dock

ganska lång, 32 timmars träning, förarna var mycket erfarna bilförare och de var dess-

utom mycket motiverade att få ner sin höga olycksinblandning.

Det faktum att kursen var lång stämmer också väl med de resultat som Henkel

(1977) kom fram till, nämligen att det behövs ganska mycket träning, ca 10 timmar, för

att ett manövreringsbeteende i en kritisk situation skall sitta kvar.

Sett ur en teoretisk synvinkel bör avsikten med insiktsskapande träning vara att

skilja mellan förvärvande av skicklighet och förvärvande av riskmedvetande (eller mellan

operativt och taktiskt beteende). Om detta tillämpas på Rasmussens teori om färdighets-

inlärning, borde de operativa köruppgifterna utvecklas till det slutliga steget där beteen-

det automatiserats men de taktiska besluten görs medvetet på den regelbaserade nivån.

Träningsstrategin för praktiskt insiktsskapande syftar alltså, teoretiskt uttryckt, till att

utveckla mentala modeller och regler som inkluderar möjligheten att kritiska situationer

och olyckor kan inträffa.

Ett praktiskt exempel på hur ett resonemang om ökad riskmedvetenhet och insikt om

egna begränsningar kan tillämpas är det utvecklingsarbete som genomförts för den

svenska halkutbildningen. Här har forskningsresultat och debatt successivt lett fram till

ett nytt tänkande om halkutbildningens inriktning från att ha varit färdighetstränande till

att bli insiktsskapande. I en sammanfattning av ett svenskt forsknings- och utvecklings-

program för halkutbildningen (Gregersen m.fl. 1994) föreslogs:

 

5 Utveckling av kursplan med större tonvikt på riskmedvetenhet, förutseende,

, inSikt om egna begränsningar naturlagarnas inverkan etc.

0 Föreskrifterna bör vara målorienterade, där manpå banornafår ansvarför att

utbildningen, utifrån de olikaförutsättningar som gäller leder till uppställda

'mål ' '

- BanOrnabör ges städförsitt arbete med utveckling av nytt utbildningsinnehåll

och praktiska övningar som överensstämmer med de nya målen

0 Instruktörer börfå ökade möjlighetertillutbildning ochfortbildning

° Ökad satsning på forskning om sambanden mellan utbildning, riskkompensa-
i ti0n, motivationoch körstilmm;

° Utveckling av_ pedagogiska metoder som kan behandla betydelsen av sociala

och psykologiskafaktorers inverkan på körbeteendet, även på halt väglag

0 Utökat nordiskt'samarbete kring halkutbildningens gemensamma problem

0 Utvärdering_ av halkutbildningen successivtmed avseende på genomförande,

måluppfyllelse och säkerhetsejfekter '
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I en delstudie (se sid. 46) visades också att en insiktsskapande ansats i utbildningen

tydligt minskade den övertro på sin egen förmåga som är så vanlig bland nyblivna förare

(Gregersen 1996).

Ytterligare en effekt av forskningsprogrammet är att en studie har genomförts om

samstämmigheten i mål och syften för halkutbildningen i 5 steg, nämligen mellan

1) texten i kursplanen, 2) texten i undervisningsplanerna, 3) instruktörernas tolkning av

vad som skall läras ut, 4) vad som faktiskt lärs ut samt 5) vad eleverna uppfattat vara

budskapen (Engström 1996). Resultaten från studien visade att det fanns stora variatio-

ner i hur man i olika led beskrev syfte och mål med utbildningen. Kursplanen har en

kraftig dominans av sk. färdighetsorienterade mål vilket också undervisningsplanerna

har. Undervisningsplanernas syftesbeskrivningar är dock betydligt mer präglade av

insiktsskapande och av förståelse för fordons- och vägegenskaper. Instruktörerna sj älva

anser att utbildningen domineras av insiktsskapande budskap medan en analys av de

budskap som de faktiskt förmedlar ute på banan visar att nästan 75% av utbildningen

handlar om körteknisk färdighet. Eleverna själva bedömer utbildningen som domine-

rande färdighetsinriktad men att den innehåller stora delar insikt och fordonsegenskaper.

Slutsatsen av studien tillför ytterligare en punkt till listan på sid. 49:

 

0 Tillse att andemeningen i målbeskrivningarna i kursplanen förstås och accep-

teras av utbildare och instruktörer så att avsedda budskap kan förmedlas till

och förstås av eleven

   

3.9 Utbildning om kompistryck, livsstil och personlighet

De individuella och sociala faktorer som bidrar till olycksinblandning kan också be-

handlas genom utbildning, inte genom att försöka förändra dessa ofta ganska väletable-

rade bakgrundsfaktorer som sådana, utan snarare genom att försöka göra föraren med-

veten om betydelsen av dem. Problemet kan presenteras teoretiskt i förarutbildningen

men det kan lätt leda till samma sorts reaktioner som för överskattning och risk-

kompensation, dvs. Det är inte mitt problem .

Ett alternativt sätt är att få de förare som tillhör en högriskgrupp att inse att de sj älva

har några av dessa riskökande egenskaper. I denna process kan det vara möjligt att på-

verka det sätt på vilket de använder bilen, t.ex. genom att minska motivationen att an-

vända bilen som en leksak eller ett verktyg i frigörelseprocessen eller i sökandet efter

gränser för den egna förmågan. Det finns emellertid fortfarande mycket att göra för att

utveckla sådana metoder. Att anpassa självdiagnostiska tekniker i kombination med

gruppdiskussioner som syftar till personliga beslut kan vara en möjlig väg (Gregersen

m.fl. 1990, 1996).

Gruppdiskussionsmetoden har använts med stor framgång inom såväl trafiksäkerhet

som andra hälsoförebyggande aktiviteter. Den har sitt ursprung i arbeten av Lewin på

1940-talet (Lex. Lewin 1947). Han fann att det var möjligt att åstadkomma bestående
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och kraftiga beteendeförändringar, bl.a. i amerikanska familjers matvanor och i industri-

arbetares produktivitet, genom att använda gruppdiskussioner. Resultaten fick emeller-

tid inte någon tillämpning inom säkerhetsarbetet förrän på 1970-talet då man i Japan ge-

nomförde en serie trafiksäkerhetsprojekt i transportföretag. Misumi (1978, 1982) visade

då att man med sådan metodik kunde reducera bussförares olycksinblandning kraftigt.

Misumi utvecklade en speciell struktur för sina gruppdiskussioner som bestod av 6

träffar:

 

1. Ett 60minuters uppvärmningsmötei storgrupp för att minska spänningar i

gruppen ' ' '
2. Uppdelning i mindre grupper. 40 minuters diskussion för att identifiera

säkerhetSproblem på arbetsplatsen ' _

3. Ett20 minuters möte istorgruppen för att redovisa resultatet av steg 2. En

lista Överde IOiviktigaste problemen produceras.

4. 'Möte ismå grupper för att diskutera vilka.problem som kan läsas av dean-

d ställda själva och ,vilka som företaget härförsöka_ lösa

5. 'Resultatet presenteras i storgruppen. Sammanställning av vilka problem som

måste åtgärdas avföretaget och vilka som de anställda själva kan göra något

åt. FÖretagslistanlämnas till företaget.

6. Avslutande diskuSsion i smågrupper om åtgärder och beteendeförändringar

Varjeförare ombeds att skriva nerpå ett papper vad han/hon har bestämt sig

för att förändra i sitt eget beteende fram i morgon. Lappen behåller man

sedan om man vill som en påminnelse.

   

Denna teknik har i en studie i svenska Televerket, anpassats och använts för att förbättra

yrkesförarnas trafiksäkerhet och minska företagets kostnader för olyckor. Metoden an-

vändes på ca 900 förare och ledde till att deras olycksinblandning reducerades kraftigt

jämfört med en kontrollgrupp (Gregersen mil. 1990, 1996).

Ytterligare ett exempel på positiva erfarenheter av gruppdiskussioner och egenbeslut

kan hämtas från andra delar av det hälsoförebyggande arbetet. Arborelius och Bremberg

(1990) visade t.ex. att deras metod som de kallade Det är du som bestämmer! förbätt-

rade hälsobeteendet bland Skolungdomar. Deras metod är uppbyggd av grupp-

diskussioner i kombination med självdiagnostik av ett antal hälsofaktorer som leder

fram till individuella beslut om hur man skall uppnå bättre hälsa.
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4 Några idéer om hur förarutbildningen

kan utvecklas

4.1 Förarutbildningens framväxt i Sverige

Förarutbildningens historia sträcker sig tillbaka till sekelskiftet. Här redovisas en

mycket kortfattad historiebeskrivning. För den som är intresserad hänvisas till en mer

detaljerad genomgång av Franke m.fl. (1995).

Alldeles i början av bilens och bilförarens historia fanns inga krav på tillstånd eller

kunskaper. 1906 infördes ett krav på förarbevis från en speciell besiktningsman, men

beviset utfärdades utan kunskapskontroll.

Först 1916 i förordningen om automobiltrafik utformades de första formella kraven

som pekade ut fordonskunskap och kunskap om vissa regler som viktiga. Dessa krav ut-

vecklades ytterligare 1923 då man i förordningen om motorfordon ställde kraven att fö-

raren skulle vara väl förtrogen med fordonet och lämplig som bilförare. Dessa krav be-

stod under andra världskriget och utvecklades först i 1944 års trafikförfattning och i en

utredning från 1948. Man betonade framför allt god körskicklighet men nämnde

också hur viktigt det var med erfarenhet och vana, att vara försiktig och att undvika

olyckor. Här påpekade man också att förarens livsstil präglar hans karaktär bakom rat-

ten. I en proposition 1958 lyfte man också fram hur viktigt det var med omdöme och rätt

attityder. Trots att man flera gånger nämner attityder, förståelse, omdöme etc., så är det

hela tiden den praktiska körträningen som är viktigast och som regleras i kursplanen.

Detta sägs också i Bilförarutredningen 1962 där man framhåller utbildningens främ-

sta uppgift som att öva grundläggande manövermoment. Samtidigt lyfte man dock dess-

utom fram vikten av att förstå trafikreglerna i stället för att bara kunna dem utantill. Ut-

redningen ledde också till integrering av teori och praktik, en bättre utvecklad kursplan

och klarare utbildningsmål. I 1962 års utredning nämndes också gymnasieskolans möj-

ligheter i trafikantutbildningen.

1968, året efter högertrafikomläggningen, bildades Trafiksäkerhetsverket (TSV). De

tog också över huvudmannaskapet för körkortsutbildningen.

Under 70-talet utvecklades kursplanen mera och den blev mer detaljerad och struktu-

rerad. Man införde 1975 krav på halkutbildning som skulle utökas geografiskt allt efter-

som halkbanor byggdes. I dag har i stort sett hela Sverige detta obligatorium. Ett förslag

fanns också att man skulle förstatliga trafikskolorna bl.a. för att kunna styra upp utbild-

ningen och minska konflikten med trafikskolornas privata vinstintressen, men förslaget

avslogs.

1981 lades ett nytt radikalt förslag fram med omfattande krav på obligatorisk utbild-

ning och utökade prov men det avslogs också.

I början av 1980-talet hade forskningen fått en viktigare roll i diskussionerna om

förarutbildningens utformning. Detta tog sig bl.a. uttryck i en utredning som VTI
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genomförde tillsammans med SÖ (Skolöverstyrelsen) och STR (Sveriges Trafikskolors

Riksförbund) (Spolander m.fl. 1984). Här gjordes en problemanalys där man bl.a. lyfte

fram unga förares överskattning och bristande visuella avsökning och pekade bl.a. på

behovet av en förarutbildning med större inriktning på riskmedvetande och insikt om

egna begränsningar.

I utredningen Nyblivna personbilsförare - trafiksäkerhetsproblem och åtgärder

(Englund 1987) föreslogs ett system med 2-stegsutbildning, steg 1 bestående av grund-

utbildning som skulle inkludera obligatorisk halk- och mörkerutbildning och steg 2 be-

stående av en 2-årsperiod med preliminärt körkort och återkommande halkutbildning.

Den obligatoriska utbildningen skulle enligt förslaget fokusera på riskmedvetande och

respekt.

TSV svarade på utredningen genom att ge stöd till förslagen om obligatorisk mörker-

utbildning och inriktningen på riskmedvetande. De föreslog också obligatorisk teorikurs

och instämde i utredningens förslag om preliminärt körkort kopplat till en andra halkut-

bildning. Dessutom föreslog man krav på kunskapskontroll och intyg för privatlärare.

Av dessa förslag blev det preliminära körkortet verklighet och man fastställde 1988 en

ny kursplan där riskmedvetande och respekt fick en mer framträdande roll genom av-

snitten Trafikens förrädiska situationer och Människans begränsade förmåga . Sam-

tidigt utvecklades ett nytt teoriprov där man lade stor vikt vid att testa elevens förståelse

för hur regler skall tillämpas i olika trafiksituationer. Man använder detta prov, som till

stor del består av fotografier på trafiksituationer som skall tolkas, än i dag.

I utredningen KKZOOO lyfte man 1991 återigen fram gymnasieskolans roll i trafi-

kant- och förarutbildningen. Man framförde gymnasieskolans möjligheter att bredda

perspektivet till att också omfatta miljöaspekter och andra sidor av transportsystemet

som normalt inte ryms inom förarutbildningen (SOU 1991:39).

Eftersom man också föreslog en sänkning av övningskörningsgränsen till 16 år så

skulle gymnasieskolans formella möjligheter att ta del av utbildningen öka.

Den sänkta åldersgränsen för övningskörning infördes 1993 samtidigt som man in-

förde krav på handledarintyg, dvs. ett intyg för den privata handledaren.

Vi har därmed kommit fram till dagens förarutbildning, en utbildning där man kan

börja övningsköra vid 16 år och få sitt körkort vid 18. Halkutbildningen är obligatorisk

och man kan i övrigt fritt välja om man vill övningsköra vid trafikskola eller privat.

Gymnasieskola har i någon mån tagit in trafikantutbildning eller körkortsutbildning i

sitt utbud även i andra program än det fordonstekniska, men ännu är det mest frågan om

försöksprojekt av olika slag.

4.2 Generell uppläggning och organisation av utbildningen

Våra kunskaper om orsaker och åtgärder är inte heltäckande. Det är uppenbart att resul-

tat från olika studier pekar åt olika håll. Vad vi vet är att erfarenhetsuppbyggnaden är

viktig och vi vet att det finns en rad andra faktorer än förmågan att köra som spelar stor

roll för säkerheten. I det här avsnittet ges några förslag till hur man skulle kunna om-
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sätta dagens kunskap till en modell för förarutbildning. Man skall dock vara mycket

medveten om att det som sägs här är förslag som inte alltid finns utprovade och

utvärderade på andra håll mer än i de enskilda delar som redovisats i föregående avsnitt.

Många olika parter är inblandade i en elevs förarutbildning. Det är eleven sj älv, myn-

digheter, trafiklärare, halkbaneinstruktörer, föräldrar och kanske flera grundskole- och

gymnasielärare, åtminstone i ett tänkt framtidsscenario, Det gäller att utnyttja alla dessa

resurser på ett sätt så att man med rätt innehåll, i lagom takt och med lagom svårig-

hetsgrad successivt gör det möjligt för eleven att bli en medveten och säker bilförare och

trafikant.

Skolan skulle här kunna göra en betydande insats genom att anlägga ett brett sam-

hälls- och miljöorienterat synsätt på människan, hennes transporter och förflytt-

ningsbehov. Skolan kan ta upp våra transportbehov och dess positiva och negativa

konsekvenser för vår sociala samvaro, vår hälsa, vår miljö, vår ekonomi osv.

Genom en sådan bredare, samhällsorienterad ansats kan också frågor om bilens

framtida roll och betydelse tas upp. Att balansera den bilvänliga påverkan som är så

tydlig i dag där bilen och körkortet är en vuxensymbol, ett frihets- och självhävdelse-

instrument. Att våga upp detta med insikter om att bilen i framtiden måste minska sin

trafikandel och bli ett transportmedel, inte en leksak, som skall användas när inga rim-

liga alternativ finns.

Detta arbete är en uppgift för både grundskolan och gymnasieskolan. Den speciella

roll som gymnasieskolan har i sammanhanget har påpekats av utredningen Körkort

2000 (SOU 1991:39) där man säger:

 

Gymnasieskolan harflera bra förutsättningar för bra trafikantutbildning. För

en bredare trafikantkompetens, av vilken förarkompetens är en del, erbjuder sko-

lan en mycket mer perspektivrik pedagogiskmiljö än trafikskolan. Anknytningar

kan göras tillsamhällSkunskap, ekologi och miljö, ekonomi, geografi, ämnesstof

där det är möjligtattutveickla en förståelse _för samhällets behov av transporter

och hur den enskildes transportvanor påverkar de stora sammanhangen i termer

avmiljö, säkerhet, framkomlighet, ekonomi och utveckling. (SOU1991239)

   

Med en välutvecklad kombinationsundervisning där man systematiskt också angriper

de problem som traditionellt inte tillhört förarutbildningen, bör förutsättningarna kunna

bli betydligt bättre. Som stöd för detta finns t.eX. idéerna bakom den sk. stegvisa utbild-

ningen (graduated licensing) som i flera länder visats ge en olycksminskande effekt

bland nyblivna förare. Detta är troligen en av de mest intressanta utvecklingslinjerna för

förarutbildningen i dag.

Idén med stegvis förarutbildning i en välutvecklad form bör vara att ta med även

andra aspekter än vad som tradionellt ingått i körkortsutbildningen. Det handlar alltså

inte bara om att strukturera den vanliga utbildningen i steg av stigande svårighetsgrad,

utan om att också i lämpliga portioner och vid lämpliga faser i utbildningen föra in olika

samhällsperspektiv på bilkörning och transporter och att utveckla sådana under-
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visningsdelar som ger insikter om egna begränsningar, förståelse för trafikens faror, för-

ståelse för vilken roll sociala förväntningar och personliga förutsättningar spelar m.m.,

samtidigt som man successivt bygger upp tillräckligt stor erfarenhet bakom ratten innan

man ensam tar över efter avslutad utbildning.

Om man ser utbildningen i ett sådant perspektiv inser man också att det inte bara är

en fråga om en körkortsutbildning utan snarare en livslång trafikantutbildning. Genom

en sådan undervisning kan man genom ökade kunskaper bidra till ungdomarnas utveck-

ling av attityder och värderingar.

För att bygga upp en utbildning som systematiskt och effektivt täcker allt detta

behövs olika slags insatser. En möjlig väg att nå dit är ett välutvecklat systematiskt

samarbete mellan eleven, trafikskolan, grundskolan, gymnasieskolan och föräldrarna.

Med en sådan inriktning hamnar man ganska naturligt i utbildningsmodeller av typen

stegvis utbildning där man successivt kan alternera ansvaret, variera innehållet, öka

svårighetsgraden och uppnå en större erfarenhet.

En sådan utbildningsmodell kräver ett omfattande utvecklingsarbete där det finns

ganska få internationella tillämpningserfarenheter att luta sig mot. Det finns positiva

erfarenheter av stegvis utbildning, men de utvärderade systemen är alla av betydligt

enklare karaktär (se avsnitt 3.4) och har inte tagit denna breda ansats och involverat

många kompetenser. Utvecklingsarbetet är en utmaning också med tanke på att man hit-
tills inte kunnat påvisa några dramatiska effekter av att man strukturerat utbildningen

och krävt professionella lärare.

Sverige har en mycket bra förutsättning för att en sådan utveckling skall vara möjlig.

Vi har accepterat behovet av en utbildning som ger stor erfarenhet, vi har ett system där

gymnasieskolan kan involveras i trafikantutbildningen, Vi har ett väl utbyggt nät av

trafikskolor där också utbildningen till trafiklärare är under utveckling.

En skiss till en trafikantutbildning skulle med dessa utgångspunkter kunna se ut som

följer. Trafikantutbildning för yngre barn berörs inte här. Se t.eX. boken Barn-Trafik-

säkerhet-Miljö (Gummesson och Larsson 1992) eller Forska och lära i närsamhället

(Gummesson mil. 1995).

1. I grundskolans högstadium läggs stor tyngd på en utbildning där eleven skall förstå

de samhällsmässiga behov och konsekvenserna av trafik, transporter och bilism,

vilket inkluderar områden som transportbehov, folkhälsa, miljö och föroreningar,

samhällsekonomi, samhällsplanering, boendemiljö och livsvillkor. Undervisningen

knyts till befintliga schemaämnen som tillämpningsområden.

2. I gymnasieskolan fortsätter och fördjupas denna typ av utbildning men kompletteras

och integreras successivt med den teoriundervisning som behövs för att ta körkort.

I undervisningen engageras också trafiklärare.

3. Integrerat med teoriundervisningen genomförs den praktiska körutbildningen som

läggs upp så att svårighetsgraden successivt ökas. Systemet bör vara uppbyggt så att

det uppmuntrar till mycket övningskörning. Utbildningen genomförs både av trafik-

lärare och privat handledare. Här behöver också behovetav att ställa särskilda krav

på en privat handledare utredas.
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4. Den praktiska förarutbildningen inleds med att stor vikt läggs vid att eleven

skall lära sig att hantera bilen. Man kommer inte i detta skede att nå ett perfekt

resultat eftersom denna automatiseringsprocess tar tid, men man kan lägga en viktig

grund.

5. Körträning i trafik skall lotsa in eleven i en interaktion med andra trafikanter så att

man utvecklar en förståelse för bilkörningen i sitt sammanhang och för viktiga

trafikregler. De formella trafikreglerna skall i första hand betraktas som ett ganska

grovmaskigt nät som ger antydningar på om man skall köra. Det är genom

interaktionen med andra trafikanter som man fyller ut maskorna i detta nät och får

ett fungerande samspel. En intressant pedagogisk metod som också bordekunna

tillämpas i förarutbildningen är sk. problembaserad inlärning (PBI).

6. En huvuduppgift i trafikskoleutbildningen skall vara att förmedla en riskmed-

vetenhet och en insikt om elevens egna och andras begränsningar, hur man påverkas

av livsstil, sociala normer och av yttre faktorer samt hur man väljer en körstil som

minimerar sannolikheten att bli inblandad i kritiska situationer och olyckor.

7. Till den obligatoriska utbildningen knyts utbildning i speciella situationer, t.ex.

halka och mörker. Den del av utbildningen som innehåller träning i tekniker att klara

sig ur en kritisk situation skall också kompletteras med praktiskt erhållen insikt i att

man inte kan lita på att dessa färdigheter kan tillämpas i alla krissituationer.

8. Körkortsprovets teoretiska och praktiska del anpassas så att en förutseende och

riskmedveten körstil/inställning premieras. Proven bör t.ex. kunna värdera föra-

rens riskmedvetande och insikt om sin egen begränsade förmåga som nybliven

bilförare.

9. Körkortsprovet leder till ett preliminärt körkort till vilket man kan knyta krav på

t.ex. viss återkommande utbildning och/eller speciella regler för körningen.

10. Efter viss tid och efter uppfyllande av de krav som bestämts för det preliminära

körkortet får man ett riktigt körkort.

Med en uppläggning av det här slaget har man förutsättningar att uppnå de fyra huvud-

mål som beskrevs i inledningen av kapitel 3, nämligen grundläggande färdighet, sj älv-

insikt/riskmedvetande, erfarenhet, integration i trafikkulturen och påverkan av värde-

ringar. Genom detta har man också bearbetat flertalet av de problem som ligger bakom

unga och nyblivna bilförares olycksinblandning.

Det man inte uppnått i en utbildning av det här slaget är expertkunskap i att ta sig ur

en krissituation. Man har fått lära sig vissa grunder och förstått att man inte kan lita på

dessa färdigheter i alla lägen. Längre än så skall man troligen inte sikta i själva

körkortsutbildningen med tanke på de sidoeffekter som diskuterats tidigare. En verklig

utmaning för framtiden är att utveckla pedagogiska metoder för att lära ut en stor

manövreringsskicklighet så att den verkligen används för att skapa större säkerhets-

marginaler och inte för att tillfredsställa andra individuella behov.
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4.3 Förslag på insiktsskapande praktiska övningar

i förarträningen

Praktiskt sett måste dessa idéer om insiktsskapande m.m. översättas till verklig

förarträning. Detta kan göras på många olika sätt. För att göra diskussionen ovan lite

mer förståelig och tillämplig kommer i det här avsnittet ett antal exempel på praktiska

tillämpningar i förarträning att beskrivas. Beskrivningarna som ges i detta avsnitt är

mycket kortfattade. En mer detaljerad beskrivning ges i bilaga 1. Samtliga exempel byg-

ger på den problemanalys som presenterats tidigare, vilket innebär att de är avsedda att

komplettera den utbildning som normalt bedrivs.

För samtliga Övningar är det en mycket stor fördel om man kan få med elevens

privatlärare/handledare. Övningarna syftar visserligen i första hand till att ge eleven en

rad insikter som behövs vid bilkörning, men för den privata övningskörningens säkerhet

är det mycket viktigt att också handledaren förstår vilka begränsningar eleven har, t.ex. i

sin avsökning och i sin förmåga att göra flera saker samtidigt.

De exempel som beskrivs nedan har hämtats från olika håll. Några har utvecklats i

ett projekt för fortbildning av unga förare, det sk. PILOT-projektet (Nolén m.fl.

1995), några kommer från ett projekt med förändrad körkortsutbildning, Integrerad

förarutbildning (Gregersen 1993, 1994), några kommer från ett projekt för fortbildning

av yrkesförare i Televerket (Gregersen mil. 1990, 1996). Ytterligare övningar härstam-

mar från andra håll. Om möjligt anges i texten övningarnas ursprung eller någon källa

där de beskrivits tidigare.

4.3.1 Överskattning av egen körskicklighet
i förhållande till naturlagarna

Vi har tidigare konstaterat att många unga, nyblivna bilförare tror att de är duktigare på

bilkörning än de faktiskt är. En del av det här s.k. överskattningsproblemet handlar om

att förarna inte vet tillräckligt mycket om naturlagarna och hur de inverkar på bil-

körningen. Ett uppenbart sådant problem är att de underskattar sin stoppsträcka. I den

professionella förarutbildningen används olika metoder för att visa föraren hur det fak-

tiskt förhåller sig med stoppsträckan på olika underlag, i olika hastigheter eller med

olika bilar. Här ges exempel på fyra sådana insiktsövningar. Avsikten är att få eleven att

inse att naturlagarna inte alltid påverkar körningen så som man förväntar sig.

Exempel 1.' Stoppsträckemätare

Eleven kör en bil utrustad med specialutrustning som ger färgmarkeringar på väg-

banan för att visa reaktionssträcka, bromssträcka och stoppsträcka.

Syfte: Att visa att sträckorna ofta är längre än man tror.

Exempel 2.' Bedömning av stoppsträcka vid låg friktion

Eleven får, med utgångspunkt från sin egen stoppsträcka på torr väg, själv bedöma

stoppsträckan på hal väg.

Syfte: Att visa att stoppsträckan på hal väg ofta är längre än man tror.
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Exempel 3.° Avstånd till framförvarande bil

Instruktörer visar konsekvensen av att man väljer för kort avstånd till framför-

varande. Genom att två bilar följs åt men i separata körfält kan man illustrera hur

långt bakomliggande bil hinner förbi om den framför bromsar.

Syfte: Att ge en upplevelse av hur det kan gå när man håller för kort avstånd.

Exempel 4.' Avstånd till framförvarande bil

Eleven som kör bakom en lastbil eller pickup får erfara konsekvensen av att köra för

nära genom att en låda fås att ramla av flaket på bilen framför.

Syfte: Att ge en upplevelse av hur det kan gå när man håller förkort avstånd.

4.3.2 Överskattning av den egna förmågan
att hantera plötsliga kritiska situationer

En annan möjlighet att visa eleven problemet med att överskatta sin förmåga är att för-

sätta honom eller henne i kritiska situationer som de inte klarar av. För att uppnå full ef-

fekt i sådana situationer skall man så nära som möjligt efterlikna riktiga olycks-

situationer och framkalla så autentiska reaktioner hos eleven som möjligt, men utan att

det innebär någon verklig skada för eleven. Det är egentligen bara kreativiteten som sät-

ter gräns för hur sådana insiktsskapande övningar kan utformas. Här ges några exempel

på övningar som varit i bruk i olika slags förarutbildningar. Övningarna syftar till att

göra eleverna medvetna om att de inte alltid kan lita på sin egen manövreringsförmåga i

en kritisk situation.

Exempel 5 .' Mörker och plötsligt uppdykande hinder

Eleven instrueras att träna avbländningsteknik men överraskas av ett hinder i det

mörka fält som uppstår bredvid mötesbilen.

Syfte: Att demonstrera svårigheterna att manövrera undan ett plötsligt uppdykande

hinder i mörker.

Exempel 6.' Plötsligt uppdykande bil

Eleven kör längs en väg/bana där plötsligt en uppblåsbar bil skjuts fram på vägen.

Syfte: Att demonstrera svårigheterna att klara av ett plötsligt uppdykande hinder.

Exempel 7.' Figur dold bakom skärm

Eleven kör i en kurva med simulerad halka. En bit in i kurvan står en skumgummi-

figur som kan upptäckas först när bilen kommer nära.

Syfte: Att illustrera svårigheten att manövrera bilen i halka om en kritisk situation

plötsligt uppstår.

Exempel 8.' Broms-undanmanöver med överraskningsmoment

Efter normal broms-undanmanöverträning läggs denna övning till. Eleven får här i

sista stund veta åt vilket håll undanmanövern skall göras.

Syfte: Att visa hur svårt broms-undanmanöver är när saker händer snabbt och med

korta marginaler.
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4.3.3 Överskattning av möjligheterna att klara sig

utan säkerhetsutrustning

Vi har tidigare också konstaterat att unga förare är överrepresenterade bland de som inte

använder säkerhetsbälten. Det här är till en del en återspegling av ett ungdomsbeteende,

att inte låta sig bestämmas över, men det kan också till en del vara fråga om överskatt-

ning. Man tror att man klarar av att hålla emot när det smäller. I dessa delar av träningen

är målet att få förarna att förstå att detta inte är möjligt i normala farter. Syftet blir att

göra eleverna medvetna om behovet att använda bälte.

Exempel 9: Krocksla'de

Eleven får åka i krocksläden och köra in i väggen i 7 km/tim.

Syfte: Att ge eleven en uppelvelse av vilka krafter som är inblandade redan i denna

låga fart.

Exempel 10: Krockad bil

Elever studerar och diskuterar video på en bil med bältade och obältade dockor som

krockas i krockbana. Efteråt studeras bilen i verkligheten.

Syfte: Att visa eleven konsekvenserna av en olycka med och utan bälte.

Exempel 11: Vältbilen

Eleven får snurra runt med vältbilen och ta sig ur från upp- och nedvänt läge.

Syfte: Att ge eleven en känslomässig upplevelse av att sitta upp och ned och inse för-

delen att ha bälte.

Exempel 12.' Att känna på ett konstgjort huvud med autentisk vikt och storlek

Eleven får känna hur tungt ett människohuvud är. Detta illustreras med ett konst-

gjort huvud (vuxen och/eller barn) med autentisk storlek och vikt.

Syfte: Att ge eleven förståelse för de krafter som sätts i rörelse vid en krock.

4.3.4 Brist på erfarenhet, hög mental arbetsbelastning

Som nybliven bilförare har man väldigt mycket att tänka på när man kör. Innan beteen-

det har automatiserats och kan genomföras utan medvetna beslut så kan detta innebära

att belastningen ibland blir för stor. Också detta kan eleven göras medveten om genom

egna upplevelser och konsekvenser av egna beteenden. Syftet med denna del är att få fö-

raren att bli medveten om sina problem när han i komplicerade trafiksituationer måste ta

många beslut nästan samtidigt.

Exempel 13.' Komplicerad trafiksituation, insikt om mental överbelastning

Eleven försätts i en mycket komplicerad trafikituation där snabba beslut krävs för att

ta sig igenom helskinnad.

Syfte: Att illustrera elevers bristande förmåga att klara av en komplicerad trafik-

situation.
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4.3.5 Brist på erfarenhet, begränsningar

i visuell avsökning

Dessa Övningar har utformats för att göra eleven medveten om sina egna brister i visuell

avsökning: Nya bilförare har ett mer outvecklat avsökningsmönster än erfarna, vilket

bl.a. tar sig uttryck i att de inte upptäcker allt som är viktigt i bilens omgivning. Här ges

ett exempel på övning där eleven hamnar i en situation där sådan viktig information

missas. Den används för att visa eleverna sina begränsningar i visuell avsökning.

Exempel 14.' Att upptäcka vilda djur

Eleven kör landsväg där attrapper av vilda djur placerats längs vägen. Eleven får

uppge hur många han såg.

Syfte: Att Visa eleven sin begränsade visuella avsökning.

4.3.6 Insikt om betydelsen av livsstil, personlighet

och social bakgrund

Att vara ung, att tillhöra vissa grupper, att ha en viss livsstil eller personlighet - allt

detta kan innebära att man har en högre risk än andra att råka in i en olycka. En utgångs-

punkt för åtgärd kan vara att försöka förändra individernas bakomliggande förutsätt-

ningar genom att få dem att byta grupptillhörighet eller ändra sin livsstil. Detta är både

svårt och tveksamt eftersom trafiken bara är en liten del av vårt liv. En annan ansats är

att också i de här sammanhangen göra eleven medveten om sina risker på grund av att

han/hon tillhör vissa grupper eller har en viss livsstil. Övningarna används alltså för att

göra eleverna medvetna om att olika personliga och sociala förutsättningar påverkar ris-

ken att råka ut för trafikolyckor.

Exempel 15.' Självdiagnostik, gruppdiskussion och personligt beslut

I grupp om 6-8 personer får eleven diagnosticera sin egen sannolikhet för olycka,

diskutera detta samt ledas fram till ett personligt beslut om åtgärd.

Syfte: Att Visa livsstilens betydelse för olycksinblandning samt att få eleven att

påverka sitt körbeteende.

Exempel 16: Analys avtypiska ungdomsolyckor och felbeteena'en

I grupp om 6-8 elever diskuteras ett urval autentiska och typiska olycks-

beskrivningar med unga bilförare. Kan kompletteras med diskussion kring fel-

beteenden med hjälp av material från polisens videoövervakning.

Syfte: Att ge en kunskap om och förståelse för typiska olyckssituationer och fel-

beteenden bland unga förare.

Exempel 17.' Passagerarinflytande

Eleven får genomföra en köruppgift med och utan kompisar som passagerare.

Syfte: Att visa hur man påverkas i sitt körsätt av att kompisar utövar grupptryck .
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4.3.7 Motivens betydelse

Den sista gruppen av exempel handlar om bilförares körmotiv, dvs. vilka behov man

försöker tillfredsställa genom bilkörningen. Det finns samband mellan förarens motiv

och hur man kör, vilket i sin tur påverkar olycksinblandningen. De som kör för nöjes

skull kör offensivare och fortare än andra. De har också fler olyckor i genomsnitt än

andra. Här kan man välja två strategier för åtgärder. Dels kan man som i alla Övningar

hittills göra föraren medveten om motivens betydelse för den egna körstilen, dels kan

man visa fram fördelarna med ett antal motiv som sekundärt medför större säkerhet.

Exempel 18.' Körstilens betydelse för bränsleförbrukning och ekonomi

Eleven får med hjälp av en vakuum-mätare se hur olika körstilar direkt påverkar

bränsleförbrukningen.

Syfte: Att få eleven att förstå de ekonomiska fördelarna med en mjuk körstil.

Exempel 19.' Konsten att köra mjukt och komfortabelt med hjälp av en vattenskål

Eleven kör runt en bana med en fylld vattenskål på motorhuven. Vattenskålen an-

vänds för att visa skillnaden mellan ett mjukt och ett ryckigt körsätt.

Syfte: Att få eleven att köra mjukt.

Exempel 20: Accelerometer en teknik att visa g-krafterna vid olika körstil

Med hjälp av en accelerometer och en display kan eleven se hur olika körstil ger

olika g-kraft.

Syfte: Att få eleven att köra mjukt.
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5 Slutkommentar

Avsikten med denna skrift har varit att framhålla komplexiteten i varför ungdomar är så

olycksinblandade som de är och peka på några vägar att gå i en utvecklad förarutbild-

ning för att förbättra deras säkerhet.

Problemen som beskrivits har handlat om själva inlärningsprocessen, om de indivi-

duella förutsättningarna och om den sociala påverkan och hur dessa påverkar själv-

uppfattning, riskperception, riskvärdering, motivation och körbeteende.

Samtidigt som man kan konstatera att Sverige, i en internationell jämförelse, har en

väl utvecklad förarutbildning, så visar problemanalysen och den fortsatt höga olycks-

inblandningen hos unga nyblivna förare att det finns stora potentialer i en förbättrad

förarutbildning eller trafikantutbildning.

Historiskt har förarutbildningen från början betraktats som till absolut största delen

en manövreringsuppgift. Denna tradition och detta synsätt har varit förhärskande under

lång tid och det är först på senare tid som forskningsresultat och nyare tankar om

riskmedvetande, sj älvinsikt etc. blivit en naturlig del i diskussionen om hur förarutbild-

ningen skall förändras. En starkt begränsande faktor i den svenska förarutbildningen har

också varit det existerande regelsystemet där möjligheterna att praktiskt förmedla denna

medvetenhet och insikt varit mycket begränsade. Eftersom målet med en körkorts-

utbildning för de flesta elever är att få sitt körkort så snabbt och så billigt som möjligt är

det troligen också få av dem som är villiga att lägga ned tid och pengar på utbildning

där de får lära sig om samhällsperspektiven på bilkörning och tranSporter eller om hur

begränsad deras förmåga är, trots att detta är viktigt för deras roll som bilförare och för

deras säkerhet. Denna vilja påverkas troligen också mycket starkt av att denna samhälls-

kunskap, denna insikt och sj älvkännedom inte har prioriterats i körkortsprovet.

Vad som bör ha framgått klart hittills är att utbildning utgör en avgörande viktig del i

arbetet att förbättra säkerheten bland bilförare, men att vi står inför ett behov av en för-

ändrad utbildning. I och med behovet av att också bredda utbildningen från att ha varit

en förarutbildning till att bli en trafikantutbildning kan man se att ganska kraftfulla för-

ändringar behövs, både av utbildningen som sådan och av inställningen till hur viktig

trafikantutbildningen är.
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Bilaga 1:

Detaljbeskrivningar av

praktiska övningar i riskmedvetande

I denna bilaga presenteras 20 exempel på praktiska övningar

inom olika delområden av riskmedvetande. En kort presenta-

tion av övningarna har också getts i avsnitt 4.2, där även en

gruppering av Övningarna har gjorts med avseende på vilka

delaspekter av riskmedvetande som de fokuserar på.
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Exempel 1: Stoppsträckemätare

Eleven kör en bil utrustad med en speciell stoppsträckemätare. Utrustningen består av

en enhet som gör en gul prickpå vägbanan, en fotoblixt och en kontakt för anslutning

till bromspedalen. En första gul markering träffar vägbanan när instruktören ger en sig-

nal (fotoblixten). Eleven har instruerats att detta är en signal för att så snabbt som möj-

ligt stanna bilen. Omedelbart när eleven rör bromspedalen görs en andra gul prick på

vägbanan. När bilen stannat kan föraren gå tillbaka och själv se sin egen reaktions-

sträcka, bromssträcka och totala stoppsträcka. Sträckorna är ofta mycket längre än för-

väntat. Jämförande tester kan göras vid olika hastigheter, med olika friktion och med

olika bilar, däck, last, bromssystem etc.

Ett ytterligare moment i detta test är att placera en större markering, t.ex. en kon, där

bilen stannade och sedan backa bilen till den första gula punkten. Från denna punkt kan

eleven se konen som alltså visar den totala stoppsträckan. Läraren tejpar fast en tunn

linje på vindrutan exakt på dennivå där konen kan syftas. Linjen kan sedan användas

vid vidare övning för att anpassa körstil och avstånd till föremål framför. Allt framför

bilen som är nedanför linjen är för nära för att man skall hinna stanna (Jim Lindqvist,

Bromma halkbana).

Bromssträcka Reaktionssträcka

   

 

 

\ Färgprickar på vägbana /

Figur 18 Reaktionssträcka, bromssträcka och stoppsträcka uppmätt med stoppsträckemätare
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Exempel 2: Bedömning av stoppsträcka

vid låg friktion

Ett test som mer specifikt riktas mot överskattning på låg friktion kan utföras på föl-

jande sätt. Eleven ombeds köra 40 km/h och bromsa så hårt som möjligt vid en given

punkt, t.eX. vid ett konpar. Han ombeds notera stoppsträckan som normalt blir ca 10-12

meter. I ett andra steg ombeds han uppskatta hur lång hans stoppsträcka kommer att bli

på en bana med låg friktion. Han ombeds att på lågfriktionsbanan placera ett ganska

stort skumgummiföremål där han tror att han kan stanna. Slutligen ombeds han utföra

testet och se om han underskattat eller överskattat avståndet. Många elever tror att

stoppsträckan blir kortare än den faktiskt blir. Detta resulterari att de kör på hindret som

de sj älva placerat ut. Övningen kan också kompletteras med att man ber eleven placera

ut hindret vid en högre hastighet. Syftet blir då att visa hastighetens betydelse för

bromssträckan. Efter att eleven insett att han misslyckats med sin bedömning avslutas

övningen. Eleven skall gå ifrån övningen med en viss tveksamhet till var gränsen för

den egna förmågan går (Integreradförarutbildning).

Samma typ av övning kan genomföras med andra jämförelser än vägytan, t.ex. med

olika däck eller med och utan last i bilen.

Torrt ' |

   

   

:
_
-
-

.
-

    

  

 

      

l'

Figur 20 Övning för bedömning av stoppsträcka på torrt och halt underlag
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Exempel 3: Avstånd till

framförvarande bil

Övningen skall ge en upplevelse av hur det kan gå om man håller för kort avstånd till

framförvarande bil. Två bilar används och de körs av instruktörer. Eleverna turas om

att vara passagerare och åskådare. ,

Instruktörerna kör efter varandra och varierar avståndet. Farten bör vara ca 70 km/h.

Efter en stund har avståndet minskats så att det bedöms som normalt av eleverna, men

egentligen är det för litet. Här går den bakre bilen ut i ett parallellt körfält. Den första

bilen tvärbromsar och den andra bilen misslyckas med att få stopp i tid. Den bakre bilen

kommer att passera den framförvarande ett stycke innan den stannar. Förloppet skall

visa att om den bakre bilen stannat i rätt körfält så hade en kollision varit oundviklig.

Med hjälp av den här övningen skall eleven förstå behovet av att hålla tillräckligt

stort avstånd till framförvarande bil (PILOT).

 

 

        

Figur 21 Övning för demonstration av följeavstând och stoppsträcka
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Exempel 4: Avstånd till

framförvarande bil

Övningen Visar ett annat sätt att göra eleven medveten om risken med att hålla för kort

avstånd. Två bilar används, en lastbil eller pickup med flak och en övningsbil. Utan att

vara informerad om syftet med övningen fås eleven att köra bakom lastbilen och får

sj älv välja ett passande avstånd. När instruktören bedömer att avståndet är för litet ger

han en för eleven omärkbar signal via Lex. walkie-talkie till lastbilen som tappar en

stor skumgummikloss från flaket. Situationen skall väljas så att eleven kör på lådan .

Genom att instruktören inte i förväg påtalat avståndet som det centrala i övningen kan

han lätt få eleven att då och då köra för nära, t.ex. genom att helt enkelt distrahera

eleven med alldagliga samtalsämnen (Yrkesförarutbildning VTI/Oman).

  

  

Figur 22 Övning för demonstration av följeavstånd och nedfallande hinder
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Exempel 5: Mörker och plötsligt

uppdykande hinder

En instruktör sitter i en parkerad bil och eleven och en annan instruktör kör i en annan

bil. Instruktionen är att eleven skall öva avbländningsteknik. Uppgiften utförs när eleven

passerar den parkerade bilen. Eleven kör längs en i förväg uppgjord väg där han efter en

stund kommer tillbaka till samma ställe varvid instruktionen upprepas. Denna gång har

emellertid en attrapp (ett cylindriskt föremål av mjukt svartfärgat material) placerats på

vägen i det mörka fältet snett bakom den stillastående bilen. Eleven upptäcker cylindern

för sent och kör in i den. Läraren tar genast upp en diskussion om problemet och hjälper

eleven att dra rätt slutsatser om den egna förmågan och begränsningarna, hastighetsval,

beredskap etc. (Integreradföraratbildning).
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Figur 23 Övning för demonstration av svårigheterna att upptäcka hinder i mörker

(Marek och Sten 1976)
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Exempel 6: Plötsligt uppdykande bil

I ett annat exempel används en uppblåsbar bil av gummi i naturlig storlek som plötsligt

uppdykande hinder. Eleven får i uppgift att köra längs en bana med en viss hastighet,

t.ex. 70 km/h utan att veta vad som skall hända. I en situation där eleven inte är beredd

dras bilattrappen ut framför övningsbilen och eleven kör in i den. Denna olycks-

erfarenhet är mycket dramatisk och kan öka elevens medvetenhet om att han inte kan

lita på sin förmåga när något händer så snabbt. Som kompletterande moment kan man

också låta eleven få åka med någon annan kursdeltagare och uppleva händelsen som

passagerare. Detta måste dock göras efter att eleven kört sj älv (PILOT).

    

A, .A i. i, :v .1 .

,z ,

s 1 ' i; " , i.

Figur 25 Kollision mellan elevbil och uppblåsbar bil (foto Sixten Nolén)
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Exempel 7: Övning från norsk halk-
utbildning. Figur dold bakom skärm

I den norska halkutbildningen har man tagit fasta på att den här typen av insikts-

skapande övningar skall ingå. Där anger man i den nationella kursplanen flera exempel

på hur det kan gå till. Ett av deras exempel genomförs på enkurvbana där man längs

innerkanten byggt upp en vägg som skymmer sikten. Från väggen kanman också fälla

ut ytterligare skymmande skärmar. I kurvan placerar man ut skumgummigubbar som

fungerar som plötsligt uppdykande hinder när man kommer runt kurvan med halt under-

lag. Syftet med övningen är att få eleven att förstå att detta är en situation som man inte

kan räkna med att klara i verklig trafik. Det bästa man kan göra är att köra så att situa-

tionen inte uppstår, dvs. välja hastighet och placering och beredskapsnivå så att man så

bra som möjligt hinner att förutse vad som kan dölj as bakom en kurva med skymd sikt

(Norsk kursplan).

  

Figur 26 Övning med skymd sikt och Överraskande hinder på halt väglag

(Vegdirektoratet 1994)
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Exempel 8: Broms-undanmanöver

med Överraskningsmoment

Denna Övning används i anslutning till den vanliga träningen av broms-undanmanöver.

Syftet med den vanliga träningen är att träna in tekniken för att hantera pedaler och ratt

och ibland också att titta rätt. I denna komplementövning är syftet att eleven skall få se

hur svårt det är att alltid kunna använda tekniken när nödsituationer inträffar snabbt

och helt utan förvarning.

Övningen kan praktiskt läggas upp på olika sätt, dels med mer avancerade tekniska

hjälpmedel, dels med manuellt arbete av personal. I en mer avancerad tillämpning an-

vänder man en fotocell eller annan givare på ett lämpligt avstånd före hindret som, när

bilen passerar, ger en signal till själva hindret, där en av två lampor via en slump-

generator tänds och indikerar åt vilket håll manövern skall göras. Hindret består av en

påkörbar skumgummikloss, gärna av stort format för att Öka realismen. Avstånd och

hastigheter anpassas så att eleven avslutar med ett misslyckande. Instruktörens uppgift

är att få eleven att förstå att trots att han/hon lärt sig tekniken för broms-undanmanöver

så är kunskaperna inte alltid att lita på. Eleven skall använda sina nya kunskaper som en

extra säkerhetsmarginal, inte för att t.ex. köra fortare eller mindre uppmärksamt ( VTI-

experiment om överskattning, Bromma halkbana).

En betydligt enklare tillämpning, men med samma syfte är att använda släpbara

koner eller något annat hinder, t.ex. en skumgummifylld overall, som lätt kan dras Över

banan med hjälp av ett fastknutet snöre. I en broms-undanmanöveruppställning med två

utvägar att välja på används de släpbara hindren för att i sista stund täppa till alternativt

Öppna en flyktväg (Jan Zetterlund, kursen Körför livet , Örnsköldsvik).
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Figur 27 Overraskningsmomentför broms-undanmanöver
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Exempel 9: Krocksläde

Kreckslåden har sedan länge använts i många sammanhangoch i många länder, när

man vill få människor att inse behovet av att använda bilbältet (på engelska kallas utrust-

ningen helt enkelt convincer , dvs. övertygare ). Eleven erbjuds att prova denna spe-

cialutrustning där han/hon på en rullande stol kör in i en vägg med 7 km/h. Syftet är

att få eleven att känna de krafter som finns med vid denna låga hastighet (PILOT).

 

80

Figur 28 Krocksläde (foto Sixten Nolén)
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Exempel 10: Krockad bil

Fördelarna med säkerhetsbälte kan också visas i en demonstration av en riktig kollision.

I denna tillämpning krockas en bil med en hastighet av ca 50 km/h på VTI:s krockbana.

Förardockan och en passagerardocka (ett barn i baksätet) använder inte säkerhetsbälte

vilket dock två andra passagerardockor (ett barn i bakåtvänd bilbarnstol fram och en

vuxen bak) gör. Krocken videofilmas. Eleverna får titta på videon och diskutera detaljer

i förloppet, hur det gick för de som fanns i bilen osv. Efter diskussionen ges de också

tillfälle att undersöka den riktiga krockade bilen. De kan t.ex. se skadorna som den

obältade passageraren som slängdes genom vindrutan orsakade (PILOT).

 

Figur 29 Elever undersöker krockad bil (foto Sixten Nole'n)
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Exempel 11: Vältbilen

Vältbilen är en i många sammanhang använd metod där syftet är att eleven skall känna

hur det känns att rulla runt i en bil och hamna på sidan eller upp och ner. Utrustningen

består av en bil som hängts upp på en ställning. En motor kan få bilen att snurra runt i

sakta fart. Genom att eleven sitter i bilen med bilbältet väl fastsatt kan han/hon både få

en känslomässig upplevelse av att sitta upp och ner och uppleva fördelen med att man

har bälte på sig så att man inte ramlar runt i bilen och riskerar att bryta nacken (PILOT).
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Exempel 12: Att känna på ett konstgjort

huvud med autentisk vikt och storlek

Detta är en bra utfyllnadsövning som kan stoppas in medan elever står och väntar på sin

tur eller på att något skall hända. Övningen går ut på att eleven får känna hur tungt ett

människohuvud egentligen är. På en vuxen människa väger huvudet ca 4,5 kg vilket av

de flesta upplevs som betydligt tyngre än man trodde. Idén med Övningen är att eleverna

skall förstå vilka krafter som sätts i rörelse vid en krock och hur viktigt det år att man

har nackstöd och att man använder bilbälte (PILOT).

 

Figur 31 Demonstrationshuvud med autentisk storlek och vikt
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Exempel 13: Komplicerad trafiksituation,

insikt om mental Överbelastning

Övningen utförs på halkbana. Banan har ett dolt område, t.eX. bakom ett krön eller en

skärm. Detaljutformningen kan varieras efter vilka förutsättningar man har. Här ges ett

exempel på tillämpning. Eleven instrueras att köra längs banan med normal

landsvägshastighet. Då han närmar sig krönet står det två skyltar vid vägkanten som

varnar för Vägarbete. Uppe på krönet när han ser det dolda området, kommer han att

möta två andra skyltar som informerar honom om körriktningen, en normal och en

rakt motsatt beroende på Vägarbetet. Två uppblåsta gummibilar är parkerade längs väg-

kanten. När eleven når krönetringer också en mobiltelefon i bilen.

Situationen blir ytterst komplicerad och de flesta eleverna blir mycket förvirrade el-

ler får någon slag black-out -reaktion och kör in i skyltarna, föremålen, etc., tappar

helt kontrollen över bilen på halkytan och snurrar runt utan möjlighet att återfå kontrol-

len (Kurs för 16-åringar på Ytongbanan, Berg 1994).

 

  Mobiltelefonen

anger

  

  
    

 

Dold halkyta

med Vägarbete     
9,/ yxa/,7,7 ,/

, I

 

o o - / \ â///Ö

Tva uppblasbara bilar
/

Figur 32 Övning för demonstration av mental överbelastning och dess konsekvenser
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Exempel 14: Att upptäcka vilda djur

Övningen genomförs på en medelstor skogsväg på en sträcka av ca 2 km. Längs vägen

har 5 olika attrapper av vilda djur (rådjur, älg, hare, räv) placerats ganska nära vägen

och helt synliga från bilen. Eleven vet inget om djuren. Han/hon ombeds köra vägen

med normal hastighet, ca 70 km/h. Efter att de kört vägslingan frågar instruktören hur

många djurattrapper eleven sett. Ett normalt svar är ingen . Eleven ombeds köra vägen

igen med samma hastighet och peka ut alla attrapper han upptäcker. Ett normalt resultat

andra varvet är 2-3 av 5. Man kör så ett tredje varv där instruktören själv pekar ut alla

attrapperna. Övningen illustrerar elevens avsökningsmönster och kan användas för att

göra honom medveten om hans problem (Integreradförarutbildning ).

 

Figur 33 Övning för demonstration av mental överbelastning och dess konsekvenser
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Exempel 15: Självdiagnostik,

gruppdiskussion och personligt beslut

Unga förare samlas i grupper om 6-8 personer. De börjar med ett självdiagnostiskt test

som omfattar t.eX. ålder, kön, livsstil, körvanor och personlighet. Genom att jämföra sitt

eget resultat i testet med ett facit kan varje förare seom han tillhör en lågrisk- eller

högriskgrupp. Facit konstrueras utifrån kunskaper om samband mellan olycksrisk och

personlighet, social bakgrund, livsstil mm. I ett andra steg diskuterar man i gruppen

varför några är högriskförare och andra är lågriskförare. Hur är komponenterna i det

diagnostiska testet relaterade till risk? Till sin hjälp kan de använda sig av olycksstatistik

eller speciella olycksfall som illustrerar betydelsen av körvanor, livsstil, etc. I ett tredje

steg fokuseras diskussionen på vad förarna själva kan göra för att minimera sin egen

risk på vägen. Diskussionen avslutas med att varje förare skall fatta ett personligt beslut

om hur han/hon skall förändra sitt beteende för att förhindra att man skall råka ut för

olyckor.

 

Figur 34 Ungdomar som diskuterar trafiksäkerhet
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Exempel 16: Analys av typiska

ungdomsolyckor och felbeteenden

Övningen syftar till att ge en inblick i vilken typ av olyckor ungdomar är över-

representerade i. Den genomförs med hjälp av olycksbeskrivningar från verkliga

olyckor. Olyckorna väljs så att de visar t.ex. olyckor vid halka, i mörker, med kompisar

i bilen, på väg till eller från en fest, vid fortkörning, för korta avstånd etc. I polisens

olycksrapporter finns dels de ytliga beskrivningar som görs på sj älva olycksblanketten,

dels en varierande mängd annat material som normalt tillhör en olycksutredning, t.ex.

pressklipp, förundersökningsmaterial etc.

En olycksanalys av det här slaget genomförs som gruppövning i grupper om 6-8

elever. Materialet, bestående av t.ex. olycksbeskrivningar, pressklipp och för-

undersökningsprotokoll, forskningslitteratur, olycksstatistiska sammanställningar m.m.,

ställs till gruppens förfogande. De får till uppgift att analysera och diskutera vad som

hände och varför. (Kurs för 16-åringar på Ytongbanan).

Olycksdiskussionen kan också kompletteras med studier av felbeteenden på Vägen.

Ett utmärkt material för detta ändamål är polisens videoinspelningar i verklig trafik.

Dessa inspelningar finns också sammanställda på olika sätt, bl.a. i ett text/bildhäfte med

beskrivningar av filmade felbeteenden och regelbrott från polisen i Västmanlands län

(Lodesten 1995).

 

Figur 35 Exempel från polisens videoövervakning, buss som kör

om trots möte (Lodesten 1995)
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INFORMATIONSUNDERLAG
51 Polismyndighet. arbetsenhet. telefon vägtrafikolycka 52 Polisens diarienummer

A
*53 Polismyndighetskod 54 Kommun 55 Tld- År Man Dag Kl Väghállarkod .

punkt tör

olyckan L 1 i 1 1 L 1 l i i J
2 56 Olyckeplate (ange gatu-/vägnamn/vägnr. ev husnr samt avstånd till närmaste korsning mellan allm vägar)

Namn på stadsdel/kommundel/ort el dyl

57 Skiss, på vilken anges gatu- och vägnamn. vägbredd, åtföljd av bokstav A rep 8 enl avsnitt 8 nedan. Vld lnrltat fordon anges fordonsslag (pb. lb. etc),
registeringsnumret samt ett trafikelement- (vägtrafikant) nummer 1. 2. 3 osv, vilket nr skall vara identiskt med det nr vederbörande vägtret kant aeatte i
tratikmalsanteckningar (RPS 411.20)

Norrpil

i
i

58 Kortfattad beskrivning av händelseförloppet. siktförhålianden m m

8 Väg- och Trafik C Väderlek, väglag, belysning

Väg A Väg B Trattkanvlenlngar') Våg A Väg B 65 Väderlekeförhallanden 67 Tratlkmlllö

59 Vägnummer Huvudled l Uppehållsvader l Tättbebyggt område 1

Ej huvudled 2 Die/dimma 2 E' tättbeb t område 2

60 Högsta tillåtna 63 Trafikreelerlne'l Regn 3 __ se Liueförhallanden __
WWW Förb m v-sväng 1 Snöblandat regn 4 Oagsljus 1

61 Vögtyp Stopplikt 2 Snötall 5 Mörker 2
. . _*i

Motorväg 1 Väjmngsplikt 3 66 Vigleg Gryning/skymning 3

Motortrafikled 2 34 Trafiklianal') Vägbanan to" 1 Om 68:2 eller 3 förkryssats

Annan allm väg 3 i funktion 1 Vägbanan Väl/fuktig 2 69' Getu-Nögbelyenlng vag A vag B

Gata 4 Ur funktion 2 Tjock is/packad snö 3 Tänd 1

Enskna väg 5 Gult blinkande 3 Tunn is (vägb synlig) 4 Släckt 2

Övr väg, torg etc 6 Saknas 4 Lös snö/snömodd 5 Saknas 3

D Trafikelement E Inblandade ersoner
70 *l'retlkelement 71 Personnummer 72 treflkant 73 Pereonekada 74 Mmmm
Nr Tralikeiement Registreringsnr Totalt Övnings- Förare Passegerare/ påverkad av

(t.ex. pb. lätt/tung (anges för motar- och antal körning" Obligatoriskt för förare och el. elev instruktör Svart Lind- alkohol!
Ib, lätt/tung mc, släpfordon). pers. i instruktör samt dödade och som kör ska- rigt annant ämne
cykel. áende enl. För utländskt fordon, fordonet Trafik. Privat skadade personer An e Fram Bak Okänt Död dad ske- (förare)
4 § VT .vili/djur) nationalitet ' skola Fl eller dad AngeJ/N

ämm

Fordon skyltat för transport av farligt gods inblandat. Ange etementnr: I J ,
Ort och datum 75 Undersökningeledarens beslut Beslutsdatum

r...
Fu inleds ej Fu nedlagd

Uppgiftslämnare Ej spaningsmsultag Misstänkt ej fyllt 15 år Undersökningsledarens namnteckning/sign
._-4 _-4

Brott kan ej styrkas Misstänkt avliden

50 Statistiska Uppgifter till 'Datum OCh sign Misstänkt Rapponeftergm

Lokal vä - "-
SCB m haha? Gárningen ej brott

') Kontrolleras ") Med övningskörning avses enbart de fall då eleven framfört fordonet. alltsa ej då instruktören kört.   Figur 36 Polisens 0lycksrapporteringsblankett
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Exempel 17: Passagerarinflytande

Eleven ombeds utföra ett körtest på en körbana. Man kan använda olika Övningar, t.ex.

ett 'plötsligt uppdykande hinder på en halkbana. Uppgiften utförs med passagerare i

bilen. Dessa kan vara föräldrar eller vänner beroende på vad som skall demonstreras.

Passagerarna har eventuellt instruerats i förväg att utöva press på eleven och säga åt

honom att Visa instruktören hur skicklig han är. Denna övertalning bör äga rum när

eleven accelererar mot föremålet. Avsikten är att föraren skall påverkas så att han kör

för fort och misslyckas med undanmanöverprovet.

Föraren informeras efter den första körningen om avsikten med övningen och instru-

eras att köra en andra gång med lägre hastighet där det är möjligt att hantera undan-

manövern. Eleven får hjälp av instruktören att dra de rätta slutsatserna om hur lätt man

påverkas av andras krav och förväntningar och hur farligt det kan bli. Man kan samtidigt

passa på tillfället att informera passagerarna om problemet med social påverkan (Berg

1994).
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Figur 37 Kompisar i bilen
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Exempel 18: Körstilens betydelse för

bränsleförbrukning och ekonomi

Ett behov som en stor andel av ungdomarna har är att spara på sina pengar. Detta kan

man göra genom att välja en lugnare och mjukare körstil. Det är förhållandevis enkelt

att Visa detta genom att låta eleven köra en bil som är utrustad med en ekonometer, dvs.

ett instrument som visar bränsleförbrukningen.

I det enklaste utförandet kan man låta eleven själv prova olika körstilar och själv

direkt läsa av hur stor skillnaden i bränsleförbrukningen blir. I en något mer avancerad

tillämpning kan man också ge eleven kvitto på olika körstilar genom att använda en

accelerometer av den typ som beskrivs i exempel 20.

 

 

 

Figur 38 Ekonometerför mätning av bränsleförbrukning
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Exempel 19: Konsten att köra mjukt och

komfortabelt med hjälp av en vattenskål

Övningen genomförs på en bana med torrt väglag. Banan skall vara varierad med rak-

sträckor och kurvor och inspirera till varierande fart. På den bil som används har en

graderad vattenskål monterats. Den fylls med vatten innan körningen börjar. Körningen

genomförs i flera steg där instruktören först kör runt banan och visar att det går att köra

mjukt och hålla normal takt utan att spilla ut något vatten.

Eleverna får så i uppgift att köra runt banan sj älva och att spilla ut så lite vatten som

möjligt. För att de inte skall fega sätts en tidsgräns som man skall klara. Flera varv

körs och varje varv skall klaras med bättre resultat, dvs. mer vatten kvar i skålen. Öv-

ningen kan avslutas med en tävling där den vinner som har mest vatten kvar (PILOT).

 

Figur 39 Vattenskålför demonstration och träning i mjuk körstil (foto Sixten Nolén)
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Exempel 20: Accelerometer, en teknik

att Visa g-krafterna vid olika körstil

Ett annat sätt att demonstrera de g-krafter som uppstår när man kör häftigt är att an-

vända en accelerometer. I det här exemplet används en speciell amerikansk utrustning,

en G-analyst som består av två enheter, en givare och en display. På displayen visas

på olika sätt de g-krafter som påverkar bilen när man accelererar, bromsar och svänger.

Man kan tex. välja en presentationsform som ackumulerar längskrafter och sidokrafter

så att man samlar ihop till sin egen körprofil. Ju spretigare och större profilen är, desto

ryckigare och häftigare manövrerar man bilen.

I övningen används accelerometern under körning på en i förväg uppgjord sträcka.

Sträckan kan innehålla olika situationer som hinder, kurvor, stopp och start. Man kan

också lägga på en tidsgräns inom vilken övningen skall klaras. Tidsgränsen skall vara

väl tilltagen så att man inte behöver köra fort för att klara sig igenom. Två alternativa

uppläggningar kan användas. Den ena är att eleven instrueras att köra på två i grunden

olika sätt, en gång häftigt och med små marginaler, en gång mjukt och med större mar-

ginaler. Eleven får sedan titta på sina profiler. Den andra är att eleven får köra utan att

första gången veta om vad uppgiften går ut på. Först efter sin självvalda körstil visas

och förklaras profilen. I en andra körning får eleven prova en motsatt körstil.

Övningen kan liksom övningen med vattenskålen i exempel 19 läggas upp som en

tävling mellan flera elever där man skall ta sig igenom en bana med minsta möjliga

spridning på profilen i kombination med en given tidsram.

Utrustningen kan också användas för att demonstrera friktionen vid halt väglag. Med

hjälp av accelerometern kan man läsa av friktionen mellan däck och vägyta. När bilen

släpper från underlaget får man på displayen veta vilken g-kraft som verkade på bilen.

Detta värde är detsamma som friktionskoefficienten. Om friktionen är 0,3 så släpper

bilen från underlaget vid en g-kraft på 0,3.

Figur 40 G-analystför

mätning av laterala och

bilaterala (gr-krafter vid

bilkörning
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Bilaga 2:

Förteckning Över VTI-publikationer

inom området

trafikantbildning/förarutbiIdning
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