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Förord

VTI genomför med anslag från Vägverket och KFB

(Kommunikationsforskningsberedningen) ett forsk-

ningstema för att öka kunskapen om unga bilförares

beteende och olycksinblandning samt hur dessa är rela-

terade till psykologiska, pedagogiska och sociala fak-

torer. Temat består av en rad forskningsprojekt med

olika fokus. I den föreliggande rapporten presenteras ett

av dessa projekt med inriktning på ungdomars insikter

om traflkens risker och svårigheter efter att ha genomgått

en speciellt utformad 3-dagars utbildning vid Ytongbanan

i Örebro. Utbildningen är en del i Vägverkets aktiviteter

kring 16-årsgräns för övningskörning. Den var utformad

för att vid tre olika tillfällen ge övningskörande lÖ-åringar

och deras handledare bättre förutsättningar för sin

övningskörning. Utbildningen ingår som ett delprojekt i

utvärderingen av lö-årsgränsen för övningskörning. Den

här presenterade studien är dock inte fokuserad på 16-
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årsgränsen i sig, utan istället på att studera ungdomars

insikter mm. efter att de genomgått en insiktsinriktad

utbildning.

Många personer har varit engagerade i projektet och

ett tack riktas däiför till alla de som deltagit i intervjuerna,

till forskarkollegorna Anders Nyberg, Hans-Yngve Berg

och Sixten Nolén på VTI, till Margitta Schelin på

Vägverket och till Lars Bäckström på Institutionen för

Pedagogik och Psykologi vid Linköpings Universitet-

alla för att de konstruktivt bidragit till projektets och till

själva rapportens utformning. Tack också till Ann-Sofie

Senneberg som svarat för utskrift och layout av

rapporten.

Nils Petter Gregersen

Projektledare
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Unga bilförare- En undersökning av riskbedömning och uppfattning om den egna körförmågan

bland en grupp unga bilförare

avHenrik Schelin

Statens väg- och transportforslmingsinstitut

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Unga bilförare är överrepresenterade i antalet trafik-

olyckor som sker i vägtransportsystemet. Denna realitet

har inspirerat trafiksäkerhetsarbetande att genom olika

åtgärder försökaminska antalet olyckor med ungabilförare.

Forskningen inom området har visat att de unga bilförarnas

bristande erfarenhet till viss del kan förklara deras höga

olycksfrekvens. Som ett led i strävan efter färre antal

olyckor så arrangerades en 3-dagarskurs för 16-åriga

körkortsaspiranter vid Ytongbanan i Kumla. Syftet med

utbildningen var att ge de ungdomar som började att

övningsköra från 16 år ett utbildningspaket som skulle ge

dem en bättre chans att skaffa sig en större erfarenhet av

bilkörning innan de fick ett eget körkort. Ett andra syfte

med projektet var att få möjlighet att utvärdera effektema

av det utbildningspaket som lé-åringarna fått. VTI fick

uppdraget att utvärdera kursen (Berg, 1998).

Syftet med denna rapport har varit att se hur en grupp

unga bilförare uppfattar sig själva som bilförare samt om,

och i så fall hur, de tycker att de påverkats av insiktskapande

förarutbildning. Undersökning bygger på intervjuer med 14

st. av deltagarna. Denna metod har valts p.g.a. flera faktorer.

För det första kan personers kunskaper, värderingar och

färdigheter betraktas som en privat angelägenhet och bör

därför undersökas på ett så fritt sätt som möjligt, så att

intervjupersonen kan formulera sig efter eget tycke. I en

enkätundersökning blir de tillfrågade alltid underordnade

vissa speciella frågor eller problem, något som iblandkan

uppfattas som störande. För det andra ligger det i studiens

intresse att gräva vidare i ett problemområde som faktiskt

till viss del redan blivit undersökt, främst genom kvanti-

tativa metoder. I studien finns således en önskan att komma

djupare in i problemet. Det ligger inte i denna studies

intresse att främst försöka se samband mellan olika variab-

ler, utan att utöka förståelsen om hur en grupp unga bil-

förare uppfattar sig själva i trañken. Av dessa anledningar

valdes en kvalitativ undersökningsmetod.

De övergripande ñågeställningar som undersökningen

utgår från är:

1 . Hur uppfattade deltagarna kursenpå Ytongbanan?

2. Hur bedömer deltagarna vid Ytongbanans utbildning sin

egen risk att bli inblandade i trafikolyckor?

3. Vilka värderingar och attityderhar deltagarna vid Ytong-

banans utbildning kring ämnet trafiksäkerhet?
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Förutom intervjuerna som insamlingsmetod har stu-

dien även använt sig av de enkätsvar som redan var insam-

lade vid studiens början. Dessutom har en litteraturöversikt

gjorts.

I undersökningen framkommer det att förarutbild-

ningen har uppfattats som något positivt av deltagarna. De

upplevde de praktiska delarna av utbildningen som roligast.

De har också visats ha goda kunskaper om risker och stor

insikt om unga bilförares tendens att överskatta sin egen

förmåga. Deltagarna skattar sin egen förmåga högt, vilket

för denna åldersgrupp får anses vara normalt. Vidare säger

de att de följer trafikregler bättre än andra förare, något

som de förklarar genom att de alltid använder säkerhets-

bälte, aldrig kör då de kan vara påverkade av alkohol och i

större utsträckning än den övriga trafiken håller hastighets-

begränsningarna. Saker som kan påverka deras körbeteende

uppges vara; den övriga trafiken (främst bakomliggande

trafik), polisens trafikövervakning, prövotiden på kör-

kortet, nyfikenhet att testa sig själv som förare, nyfikenhet

att testa bilens prestanda samt det som i vanligt tal kallas

för fartens tjusning . Studien visar att den stora kännedom

som deltagarna vid Ytongbanans kurs har angående unga

bilförares trafrksäkerhetsproblem inte utesluter trafik-

farliga och oförsiktiga förarbeteenden.

Avslutningsvis redogörs för fyra hypoteser som en

tolkning av de resultat som framkommit i undersökningen.

1. Stora kunskaper bland unga bilförare om risk-

gruppstillhörigheten har liten eller ingen betydelse

för det egna körbeteendet

2. Unga bilförares överskattning av den egna körför-

mågan kan inte förklaras av bristen på kunskap om

unga bilförares olycksinblandning.

3. Unga bilförares val att köra enligt hastighets-

begränsningarna kan inte förklaras av trafiksäker-

hetsmässiga motiv

4. För att kunna påverka unga bilförares körbeteende

måste andra än trajiksäkerhetsmässiga motivatorer

också belysas

Hypotesema skall betraktas som en möjlig utgångs-

punkt för fortsatt forskning. Trots undersökningens

begränsade storlek framkommer mycket ur resultaten som

kan vara intressant för framtida studier.



Young car drivers - a study on how a group of young car drivers estimates their own risks

in traffic and their driving ability

by Henrik Schelin

Swedish Road and Transport Research Institute

SE-581 95 Linköping SWEDEN

Summary
Young car drivers are over-represented in road accident

statistics. This fact has motivated those working with

traffic safety to adopt various measures designed to reduce

the number of accidents involving young car drivers.

Research in this area has shown that a lack ofexperience

among young drivers can to some extent account for their

high accident rate. As part of the work in reducing the

number of accidents, a three-day course for 16-year-old

leamer drivers was arranged at the Ytong track in Kumla,

Sweden. The purpose was to give the participants, who were

learning to drive at the age of 16, a training package that

would enable them to acquire more experience of car

driving before obtaining a licence. The project was also

intended to enable evaluation ofthe effects ofthe training

package. The VTI was commissioned to evaluate the course

(Berg, 1998).

The purpose of this report was to determine how a group

of young persons view themselves as car drivers and the

extent to which they consider themselves influenced by

training designedto enhance such insight. The investigation

was based on interviews with 14 ofthe participants. This

method has been chosen for several reasons. First, the

knowledge, values and abilities of individuals may be

regarded as a private matter and should therefore be

investigated as ñeely as possible so that the interviewee

can formulate himselfin the way he wishes. In a question-

naire survey, theinterviewee is always limited to special

issues or problems, which may occasionally be regarded

as disturbing. Second, it is in the interests ofthe study to

delve further into a problem area which has already been

studied to a certain extent, primarily through quantitative

methods. The study thus embraces a desire to analyse the

problem in greater depth. It is not the intention ofthis study

to try to determine the relations between different

variables, but to increase understanding ofhow a group of

young car drivers regard themselves in traffic. For these

reasons, a qualitative investigation method was chosen.

The investigation was based on the following general

questions:

1. How did the participants regard the course at the Ytong

track?

2. How do the participants in the course view their own

risk ofbeing involved in a road accident?

3. What are the values and attitudes ofparticipants in the

course regarding traffic safety?
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In addition to the interviews as an acquisition method,

the study used the questionnaire answers already collected

at the beginning of the study. A literature survey has also

been carried out.

The study indicates that the participants regarded the

course as fairly positive. They considered the practical

parts of the course to be the most interesting. They were

also found to have good knowledge of their risks in trañic

and a good insight ofthe tendency of young car drivers to

over-estimate their own driving ability. The participants

consider themselves to have a high level ofability, which

must be considered normal for this age group. Further-

more, they state that they comply with trañic regulations

better than other drivers, for which their explanation is that

they always use a seat belt, never drive when they may be

under the influence of alcohol and comply with speed

limits to a greater extent than other drivers. Factors that

can affect their driving behaviour were stated to be: other

traffic (mainly following vehicles), police surveillance,

the driving licence trial period, curiosity in testing oneself

as a driver, and curiosity in testing the car°s performance,

often called the thrill ofspeed . The study shows that the

considerable knowledge ofthe participants concerning the

traffic safety problems of young car drivers does not

prevent dangerous and incautious driving behaviour.

Finally, four hypotheses are described as an inter-

pretation of the results ofthe investigation.

1. Extensive knowledge among young car drivers

regarding risk group afiliation has little or no

importancefor their own driving behaviour.

2. Young car drivers ' over-estimation of their own

driving ability cannot be explained by a lack ofknow-

ledge concerning accident involvement in this group.

3. The decision by young car drivers to comply with the

speed limits cannot be explained by trafic safety

motives.

4. T0 be able to influence the driving behaviour ofyoung

car drivers, motives other than trajjic safety must also

be illuminated.

These hypotheses are to be regarded as a possible

starting point for further research. Despite the limited size

ofthe investigation, much information was obtained from

the results which may be of interest for future studies.
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1 Inledning

Det har visats i flera studier (Englund mfl. 1998, Evans

1991 , Gregersen 1996) att olycksinblandningen bland bil-

förare är betydligt högre underde första körkortsåren.

Detta behöver dock inte vara någon nackdel säkerhets-

mässigt, om förarna bara inser detta. De skulle då kunna

kompensera för dettagenom att köra defensivt (Spolander,

1987). Allmänt sett uppfattar sig emellertid unga bilförare

som skickligare än genomsnittsbilisten (Gregersen, 1996).

Denna problematik ligger till grund för denna studie.

1.1 Presentation av undersökningsområdet

Det har i flera studier (Berg 1994, Gregersen 1996,

Spolander 1987) kring unga bilförare och deras olycks-

inblandning påvisats att bristfällig riskbedömning och

överskattning av den egna körförmågan är faktorer som

bidrar till problemet med unga bilförares olycksinbland-

ning. På senare tid har kunskapema på trafiksäkerhets-

området ökat kraftigt och flera traiiksäkerhetsbefrämjande

åtgärder har gett positiva effekter. En åtgärd har varit in-

förandet av en 16-årsgräns för övningskörning. Tanken är

att fler körövningstirnmar skulle ge ökad körerfarenhet

vilket i sin tur skulle leda till färre olyckor. I dagsläget

verkar det som om effekten blev den förväntade, dvs. att

antalet olyckor sjunkit (Gregersen 1997). I trafiksäker-

hetsarbetet är det dock naturligt att arbeta vidare för att

reducera antalet olyckor ytterligare.

Vissa centrala begrepp kommer fortlöpande användas

i den här rapporten. För att klargöra dessa begrepp deñni-

eras de nedan. (se bl.a. Inger Engström, 1996).

 

Insikt: Insikt om att förebygga så att man inte

hamnar i en kritisk situation.

Färdighet: Att åtgärda en redan uppkommen kritisk

situation.

Riskbedömning: Den enskilde undersökningspersonens

bedömning av risken att själv bli inblan-

dad i en olycka.

Riskmedvetenhet: Den enskilde undersökningspersonens

medvetenhet om den faktiska olycksris-

ken utifrån olycksstatistiken.

 

För att bl.a. försöka komma åt problemet med unga

bilförares bristfälliga riskbedömning och överskattning av

den egna körförmågan genomfördesen utbildning vid

Ytongbanan i Kumla (Berg, 1998). Som ett led i jakten på

onödiga trafikolyckor förefaller det viktigt att undersöka

om detta försök att påverka förares insikt i problemet verk-

ligen lett till varaktiga trafiksäkra attityder och i så fall om

detta även har lett till försiktiga körbeteenden. Om så är

fallet kan utbildningen antas vara en värdefull del av den

övergripande förarutbildningen. Om utbildningen inte lett
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till några märkbara effekter kan man fråga sig på vilket sätt

denna insikt skulle kunna förmedlas på ett bättre sätt. Det

vore naturligtvis även intressant om det visar sig att ökad

insikt inte leder till förändrat körbeteende. I detta fall vore

det nödvändigt att undersöka om det finns något alternativt

sätt att påverka unga bilförares riskbedömning och över-

skattning av den egna körförmågan.

Utbildningspaketet vari stor utsträckning inriktat på att

ge ökad insikt, bl.a. i form av att ge ökad förståelse av

attityders och föreställningars inverkan på unga förares

olycksinblandning. Utbildningspaketet bestod av både en

teoridel och en praktikdel. Kursen genomfördes vid tre

tillfällen, första då deltagarna var 16 år, andra vid 17 år och

tredje då de var 18 år. De tre olika delkurserna hade skilda

inriktningar; det första tillfället avsåg att motivera del-

tagarna till att övningsköra mycket, det andra att inse sina

mentala begränsningar och det tredje att inse sin benä-

genhet att överskatta sin egen körförmåga. Genom denna

utformning var intentionen att öka deltagarnas riskmed-

vetande för att på så sätt ñambringa ett säkrare körbe-

teende.

1.2 Den svenska körkortsutbildningen

En mycket viktig del i det olycksförebyggande arbetet är

förarutbildningen, eller det som vi vanligen kallar körkorts-

utbildningen. Gregersen (1996) skriver att förarutbild-

ningen bör ha fyra huvudsyften:

 

0 Att ge en grundnivå avfärdighet att köra bil.

0 Att ge insikter om risker och om egna och andrasförmåga

och begränsningar, sociala beroende mm.

0 Att ge erfarenhet delsför en ökad automatisering av

förarbeteendet, delsför en ökadförståelse för hur

trafikkulturen verkligen fungerar.

0 Att påverka värderingar, ansvar och motivation att

använda kunskaper ochfärdigheter på ett så bra sätt som

möjligt, sett urperspektivet av olika samhällsmål, t.ex.

säkerhet och hälsa, miljö, framkomlighet och ekonomi.

 

   

Historiskt sett har förarutbildningen varit inriktad mot

färdighetsträning, dvs. hur man som förare hanterar bilen

i olika situationer. Typiska färdighetsövningar är att lära sig

växla, styra, bromsa och annat som behövs för att ta sig

fram. Huvudtanken har varit att utbilda förare så att de blir

så skickliga som möjligt. På senare tid har utbildningen

inriktats lite mer åt att förmedla medvetenhet och

insikt . Detta för att försöka mildraden övertro förare

lätt får till sin egna körförmåga. Många trañksäkerhets-

forskare menar idag att säkerhet vad gäller bilkörning bör

fokuseras mer mot att vara riskmedveten och insiktsfull

för att på så sätt undvika kritiska situationer. Förarens

färdigheter såsom att vara duktig på att manövrera bilen för
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att på så sätt bemästra kritiska situationer tonas därför ner

lite grann. Mycket talar för att framtidens utbildning kom-

mer att fokusera mer på medvetande- och insikts-

skapande Övningar (se bland annat Gregersen 1996).

I dagsläget får man börja övningsköra med handledare

vid 16 års ålder med möjlighet att avlägga körkortsprov vid

18 års ålder. Alla som vill ta körkort måste genomgå en

halkutbildning. I övrigt kan man sj älv välja hur mycket av

utbildningen som skall genomföras privat respektive på

trafikskola. De allra flesta välj er att köra både med privat

handledare och på trafikskola. Den 1 september 1993 in-

fördes lö-årsgränsen för övningskörning. Införandet av

16-årsgräns har visat sig komma åt en del av problemet

med erfarenhetsbrist. Vad 16-årsgränsen inte kommit åt är

attityder, något som ofta påpekas vara av stor betydelse för

förares olycksinblandning. Spolander (1983) påpekade

redan för 15 år sedan att unga bilförares höga olycksrisk

beror på en kombination av att unga är sämre bilförare, och

att de har en orealistiskt hög uppfattning om den egna kör-

förmågan. Detta har bl.a. föranlett att diskussionen kring

förarutbildningens inriktning har förändrats. I dagsläget är

de flesta forskare överens om att förarutbildningen skulle

vinna på att inriktas mot konsten att anpassa körningen

efter den egnaförmågan.

ü

1.3 Nollvisionen

Trañkskadorna inom vägtransportsystemet är ett av sam-

hällets största folkhälsoproblem (Kommunikations-

departementet, 1997). För att bemöta detta problem har

riksdagen tillsammans med berörda myndigheter utformat

en ny strategi. Den har kommit att kallas nollvisionen.

Nollvisionens innebörd är att: ingen skall på sikt dödas

eller allvarligt skadas inom vägtransportsystemet. Denna

målsättning skall inte betraktas som ett alltför ambitiöst

försök till att eliminera alla olyckor. Däremot är inten-

tionen att skapa en arbetsstrategi för att eliminera olyckor

som leder till allvarliga skador och dödsfall i trafiken.

Tanken är att trafiksäkerhet skall genomsyra all verksamhet

inom vägtransportsystemet. Nollvisionen är idag en reell

arbetsstrategi för de flesta arbetande inom väg- och

transportområdet.
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2 Bakgrund

Det finns omfattande forskning kring trañkantbeteende. I

detta kapitel sammanfattas några av de mest betydelsefulla

resultaten som belyser denna studies område. Syftet är att

ge läsarna en Ökad förståelse av problemet samt en teori-

anknytning till denna studie. De olyckor som sker på väg-

trafiknätet bör ses mot bakgrund av vissa fakta som

presenteras nedan.

2.1 Trafiksäkerheten i siffror

I Sverige har nästan 80% av befolkningen över 18 år kör-

kort. En tydlig trend inom trafikområdet är att allt färre tar

körkort, vilket innebär enminskad bilanvåndning Detta har

en positiv effekt på antalet olyckor, men det kan ifråga-

sättas om det är positivtur andra aspekter, Lex. människors

rörlighet. Det finns flera orsaker till att allt färre tar kör-

kort. Den vanligaste förklaringen är den allt mer kärva

ekonomiska situationen. För att uppnå nollvisionen skulle

säkert en utveckling mot allt färre körkortshavare vara

eftersträvansvårt, men hur långt man kan begränsa indivi-

ders rörelseförmåga innan de negativa effekterna blir för

stora är oklart. Tabell 1 visar antalet körkortshavare* i olika

åldrar mellan 1976 och 1996. De skuggade fälten avser den

grupp som brukar benämnas som unga bilförare .

Traditionellt brukar trafiksäkerhet mätas med hjälp av

olycks- och personskadestatistik, främst genom antalet

döda och skadade. Internationellt sett ligger Sverige bra

till vad gäller trafiksäkerhet. Figur 1 visar antalet dödade i

vägtrafikolyckor per 100 000 fordon i olika länder.

Fortsättningsvis kommer bara den nationella

statistiken för Sverige att tas upp. I Sverige omkommer

och skadas som redan visats relativt få människor i

trafiken. Det har dock inte alltid varit så. Tabell 2 visar

olycks- och personskadeutvecklingen i trafiken från

1975 till och med 1996.
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Figur 1 Antal dödade i vägtrafkolyckor per 100 000

fordon i olika länder. (United Nations, 1995 i England

1998)

Tabell 1 Antal körkortshavare (SCB / SIKA, 1996).

 

Körkort (31/12)*

Ålder 1 976* * 1980 1985 1990 1994 1995 1996

-17 10 785 14 827 13 963 4 299 2 174 1 828 1 437

18 49 414 52 665 64 845 41 186 34 247 31 940 29 329

19 73 471 75 546 90 852 78 762 63 825 57 214 53 596

20-24 420 765 434 632 477 206 488 977 432 676 422 024 401 376

25-47 1 972 905 2 202 695 2 376 027 2 513 324 2 470 489 2 458 370 2 439 599

48-66 1 129 500 1 147 787 1 240 094 1 359 259 1 580 139 1 631 117 1 692 944

67-79 255 716 329 626 444 838 543 959 604 139 619 826 637 433

80- 25 774 29 592 64 935 108 353 153 500 164 931 182 370

Summa 3 938 330 4 287 370 4 772 760 5 138 119 5 341 189 5 387 250 5 438 084

   

*) Ej traktorkort**) Uppgifter för 1975 saknas
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Tabell 2 Olycks- och personskadeutvecklingen. (SCB / SIKA, 1996)

   

Antal

1975 1980

Olyckor med personskada 16047 15231

Olyckor med dödlig utgång 1046 755

Dödade personer** 1172 848

Skadade personer 20809 19246

År

1985 1990 1994 1995 1996

15929 16975 15888 15626 15321

695 704 528 519 488

808 772 589 572 537

20671 22497 21083 21173 20810

  

** I redovisningen av 1994, 1995 och 1996 års antal dödade ingår även en grupp omkomna som enligt
polisen kan ha avlidit av någon sjukdom eller genom självmord i samband med olyckan. Dessa personer
är inte medräknade i statistiken före 1994. Under de senaste nio åren har storleken på denna grupp varierat
mellan 29 och 49 personer per år.

Antalet dödade personer i trafiken har halverats de

senaste tjugo åren. Denna utveckling kan tillskn'vas många

olika förklaringar. Några av de vanligaste är att:

mer krockskyddade bilkonstruktioner

bättre vägar

skärpt bilprovning

färre unga körkortsinnehavare

separering av olika trafikantgrupper

minskad bilanvändning

bättre förarutbildning och träning

lagar (varselljus på dagtid, bilbälte mm.)

utveckling av skyddssystem såsom bilbarnstolar, air-

bags, bältessträckare etc.

0 trafiksäkerhetshöjande åtgärder i vägmiljön såsom

räcken, stolpar, avkörningsvänliga vägslänter mm.

0 sänkta promillegränser för rattonykterhet och ratt-

fylleri

Den mest dramatiska förändringen skedde dock åren

innan 1975. Högertrafikomläggningen 1967 ledde till ett

trendbrott i olycksstatistiken. 1965 var antalet polis-

rapporterade olyckor med personskador 18 144 st. Av

de hade 1 204 st. dödlig utgång. Då ska hänsyn tas till

att antalet fordon var betydligt färre än på senare tid

(Gregersen, 1996).

Om antalet vägtrafikolyckor ställs i förhållande till

bilanvändningens utveckling framträder en talande trend;

nämligen att antalet olyckor, och då främst dödsolyckor,

sjunker kraftigt.

För att bättre ringa in problemområdet är det av bety-

delse att visa vilka förare som utmärker sig i olycks-

statistiken. Unga bilförare har visat sig vara överrepresen-

terade i olycksstatistiken.

    

    

30

E F'-

.5 20 --

.ä
'ä

?2
C
<

18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84

Ålder

Figur 2 Antal dödade personbilsförare 1' vägtrafik-

olyckor per miljard personkilometer fördelade efter

ålder. Bearbetning av resvaneundersökning 1992 (Väg-

verket 1996).

Tabell 3 Antal dödade och skadade i vägtrafikolyckor iförhållande

till befolkning respektive bilar i trafik, åren 1975 till 1995 (SCB /

SIKA, 1996)

 

Dödade/ 100 000 av befolkningen
Skadade/100 000 av befolkningen
Dödade/ 100 000 bilar i trafik
Skadade/ 100 000 bilar i trafik

 

1975 1980 1985 1990 1995

14,3 10,2 9,7 9,0 6,4

254 232 248 263 240
40 28 24 20 14
710 625 611 573 536
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Som framgår av figur 2 varierar risken att dödas mycket

mellan olika åldersgrupper. Figuren kan dock till viss del

vara missvisande pga. det mycket höga värde som ålders-

gruppen 75-84 har. Dessa har naturligt en sämre mot-

ståndskraft för våld mot kroppen, dvs. det behövs inte lika

mycket våld för att de ska ådra sig skador. När de väl utsätts

för olyckor har de sämre sannolikhet för att klara sig oska-

dade än personer i övriga åldersgrupper.

Om en sammanfattning av trafiksäkerhetssituationen i

Sverige skall göras utifrån den statistik som här tagits upp

hamträder två distinkta trafikantgrupper som utmärker sig;

de yngsta och de äldsta. En enkel menmöjlig slutsats är

att de yngre vållar olyckor och att de äldre drabbas av dem.

Det har dock visats att de allra äldsta också vållar olyckor.

Ett par stora skillnader mellan grupperna är dels att de äldre

är en mycket liten grupp i antal personer, dels att antalet

dödad per skadad är nästan dubbelt så högt bland de äldre

(Gregersen, 1996).

Detta arbete är endast inriktat mot gruppen unga bil-

förare. Unga bilförare beskrivs ytterligare i 2.3. Bilförare

i åldern 18-24 år utgjorde 1996 9% av Sveriges körkorts-

havare, men samma grupp utgjorde 17% av de förare som

var inblandade i trafikolyckor med dödade eller skadade

(egen uträkning efter SCB / SIKA, 1997). De unga bil-

förama visar dock liksom trañksåkerhetssituationen i all-

mänhet en positiv trend med mindre antal döda och ska-

dade. Figur 3 visar utvecklingen av unga bilförares olycks-

inblandning från 1988 till 1993.
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Figur 3 18-24-åriga bilförares relativa olycksinbland-

ning, exponering och risk 1988-1993. Index för 1988

= 100. (Gregersen 1996 och Vägverket 1995)

Hur olycksdrabbade är då de minst erfarna personbils-

förarna, dvs.de som övningskör? Av statistiken i figur 4

framgår att relativt få personer dödas då åtminstone en av

bilarna körts av någon som övningskört. Tyvärr finns det

ingen statistik innan 16-årsgränsen för övningskörning

infördes (1 september 1993). Det bör poängteras att 1993

års statistik endast bygger på olyckor mellan 1/9 - 31/12,

därav de avvikande siffroma. Denna statistik visar i och för
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sig inte hur olycksinblandade Övningsförarna är i förhål-

lande till hur mycket de faktiskt kör bil, men figuren kan

ändå ge en fingervisning om övningsföramas olycks-

inblandning.
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Figur 4 Antalet dödade och skadade vid olyckor där

en bil under övningskörning varit inblandad. (SCB /

SIKA, 1996)

I utvärderingen av 16-årsgräns för övningskörning

framkommer att de som övningskör mellan 16-17,5 år

inte har högre olycksinblandning jämfört med de som

övningskör mellan 17,5-18 år. (Gregersen, 1997)

2.2 Teorier gällande trafikanters beteende

Inom trafikområdet har forskningen lett till många olika

teorier om hur vi fungerar och varför vi beter oss på olika

sätt i trafiken. Det existerar dock ännu ingen samman-

hängande teori som på ett godtagbart sätt kan förklara var-

för bilförare beter sig på ett sätt som leder till olyckor.

Istället har under tidens gång olika småteorier forrnulerats

som försöker belysa trafiksäkerheten ur olika synsätt.

Teoriema skall således inte ses som uteslutande varandra

utan snarare som komplementära. Eftersom alla teorier är

nära sarnrnankopplade går det inte att belysa varje enskild

teoris för- respektive nackdelar.

Nedan presenteras en kort genomgång av de mest

etablerade teorierna inom området. Om inte annat anges

är beskrivningen av samtliga teorier t.o.m. 2.2.5 hämtade

ur Englund mfl., 1997 .

2.2.1 Olycksfågelsteorin

Denna teori kom till på 1940-talet efter konstaterandet att

vissa bilförare råkade ut för betydligt fler olyckor än andra.

Tanken var att det fanns vissa personlighetsdrag som gjorde

vissa förare mer olycksbenågna. Vidare avsågs att utforma

speciella test. Testen skulle då kunna användas till att spåra

upp och utesluta dessa olycksfåglar från trafiken för att på

så sätt undvika olyckor och skapa en säkrare trafik. Genom

att ringa in Vilka personlighetsdrag som är olämpliga skulle
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man antingen kunna förändra personer med dessa person-

lighetsdrag eller förhindra dem att köra bil. Vissa personer

ansågs helt enkelt inte vara lämpliga att köra bil och andra

ansågs behöva hjälp till att förändra sitt beteende. Denna

teori ligger helt i linje med den Övriga psykologin vid

denna tid som i stor utsträckning betonade olikheter mellan

människor, inte minst skillnader i deras personlighet.

Olycksfågelsteorin har fått utstå mycket kritik och kan

i dagsläget närmast anses vara förpassad till en del av histo-

rien. Även om den skulle vara sann så skulle den i det när-

maste vara omöjlig att implementera i dagens trañksystem

eftersom det är osannolikt att dagens samhälle skulle

acceptera den särbehandling av människor som tankarna

bygger på.

2.2.2 Trafikanten som ett offer för en alltför
krävande miljö

Tankarna till denna teori (se exempelvis Rumar, 1985)

utvecklades på 1960-talet. Teorin menar att det är män-

niskan som är det stora problemet i traflken. Vi är inte

konstruerade för att klara av de höga hastigheterna, den

snabba informationsbearbetningen och krav på handlande

som trafiken innebär. Människan blir därmed ett offer i

människa-maskin-miljö systemet eftersom våra sinnen

inte är skapade efter det tempo som trafiken har. Denna

teori har varit viktig för utvecklandet av olika trafiksäker-

hetshöjande åtgärder som syftat till att underlätta för bil-

föraren. Ett sådant exempel är införandet av starka strål-

kastare för att underlätta körning i mörker.

Även denna teori har ifrågasatts. Kritikerna menar att
om människan nu skulle vara så oförmögen att klara av de

nya krav som bilism innebär så borde betydligt fler olyckor

skett i takt med den alltmer komplicerade trafikmiljön,

vilket alltså inte är fallet.

2.2.3 Trafikanten som själv kontrollerar kör-
uppgiften

Denna teori kan ses som en samling av flera olika teorier.

Huvudtanken inom alla delteorier är dock att trafikanten

sj älvhar förmåga att bestämma svårighetsgraden i sina upp-

gifter. Människan antas ha olika motiv för hur hon agerar i

trafiken. Det viktiga är hur trafikanter faktiskt handlar i

en viss situation snarare än vilken skicklighet, eller maxi-

mal förmåga till handling de har (Englund mfl., 1997).

Denna typ av teorier har stort inflytande över de tanke-

gångar som trafikforskningen arbetat med på senare tid. För

att visa på bredden bland dessa teorier kommer några

huvuddelar av varje delteori att kort beskrivas.

Riskhomeostasteorin (Wilde, 1988) utgår från anta-

gandet att människan som trafikant anpassar sitt körsätt så

att det uppstår balans mellan vad som händer på vägen och

en risknivå som föraren kan acceptera. Denna tanke innebär

att trafiksäkerhetshöjande åtgärder inte får den effekt som

önskas eftersom förarna då kommer att förändra sin egen
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körstil för att bibehålla den eget uppsatta risknivån.

En annan delteori är den så kallade nollriskteorin

Määtänen och Summala, 1976), vilken menar att trafi-

kanter i allmänhet inte upplever någon risk alls. Nolhisk-

teorin menar istället attandra motiv utformar körstilen.

Exempel på sådana motiv är: en snabb transport från ett

ställe till ett annat eller viljan till att visa sin egna körskick-

lighet. Vid de tillfällen då föraren ändå upplever enklar risk

aktiveras omedelbart en mekanism som syftar till att mini-

mera den upplevda risken. Exempel på detta är när man är

nära en kollision eller avåkning och då genast försöker

undvika faran genom att sänka hastigheten och styra undan.

Grundama av denna teori beskriver detta fenomen som att

förare vill hålla sig inom de säkerhetsmarginaler som de

själva sätter upp.

Den tredje delteorin kallas för riskundvikande

(Fuller, 1984). Med riskundvikande menas att förare lär

sig handla förutseende i trafiken genom att kontinuerligt

undvika risker. Mer erfarenhet innebär ett formande av

körstilen oavsett om man ofta eller sällan upplever risker.

Upprepad exponering av farliga situationer utgör grunden

för hur man lär sig att identifiera risker i trafiken. Denna

teori är starkt bunden till inlämingsteoretiska utgångs-

punkter.

7

2.2.4 Den automatisera nde traflka nten

Den senaste teoriñamställningen (Englund mfl., 1998)

redogör för två teorier som kallas den automatiserade

trafikanten samt erfarenhetens betydelse för trafik-

säkerhet . I det här avsnittet redogörs för de teorierna

tillsammans eftersom erfarenhet och automatisering är så

tätt sammankopplat.

På senare tid har fler teorier tillkommit som i stor ut-

sträckning inriktats mot det som kallas för automatiserat

beteende (Rasmussen, 1984; Reason, 1990). Tankarna

kring detta kan knappast anses vara färdigutvecklade men

de utgör en stor del av den diskussion som i dagsläget

försöker förklara förares beteende. Diskussionen kring det

automatiserade beteendet kom till som en reaktion mot att

övriga förarbeteendeteorier förutsätter att trafikanterna

har en förmåga att avgöra vad som är farligt i trafiken. De

som försökt sig på att utveckla en teori kring automati-

serat beteende menar att förare utför en stor del av sina

handlingar automatiskt och med mycket liten grad av med-

vetande.

Den stora fördelen med denna teoriinriktning är att den

kan förklara hur en förare kan genomföra flera uppgifter

samtidigt. Detta sker genom att vissa saker är överinlärda

och kan således utföras automatiskt. Andra saker menar

man kräver problemlösande och mer aktivt resonerande

innan beslut kan tas. I praktiken kan förare endast ägna sin

uppmärksamhet åt en uppgift i taget medan föraruppgiften

och beslutsfattande kräver att många uppgifter utförs sam-

tidigt. Detta kräver att vissa uppgifter måste genomföras
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mer eller mindre omedvetet.

Automatisering av körbeteenden ökar med graden av

erfarenhet. Att ringa in erfarenhetens betydelse har alltid

varit problematiskt eftersom en hel del lika väl kan till-

skrivas ålderns betydelse. Ålder och erfarenhet är vanligt-
vis starkt sammankopplat men genom att undersökanybör-

. jare i olika åldersgrupper kan vissa skillnader ändå uttydas.

Vad som framgår av forskningen är att såväl ålder som

erfarenhet är viktigt och betydelsefullt för trafiksäker-

heten. Maycock mfl. (1991) har i en studie visat att

erfarenheten minskar olyckorna de första 8 åren av kör-

kortsinnehav med 59% samt att den ökande åldern minskar

olyckorna med 31% under samma period. Mer erfarenhet

har visats innebära en högre grad av automatiserat förar-

beteende. Automatiseringen innebär att mer och mer av de

uppgifter som föraren ställs inför kan utföras utan någon

högre grad av uppmärksamhet och medvetet besluts-

fattande; vilket i sin tur leder till att föraren kan rikta sin

uppmärksamhet åt samspelet med andra trafikanter och

därigenom bättre och bättre kan anpassa sig till trafikens

verkliga villkor. Detta måste naturligtvis ses som positivt

ur ett trafrksäkerhetsperspektiv men nackdelarna är inte

betydelselösa. En klar nackdel som erfarenheten leder till

är att förarna anpassar sig till beteenden och informella

regler som i vissa fall kan vara säkerhetsmässigt sämre. Ett

exempel är hastighetsvalet vilket i hög utsträckning på-

verkas av andra förares hastighetsval. En anpassning till

högre hastigheter innebär värre konsekvenser för de som

råkar ut för olyckor. Ett mycket automatiserat beteende

kan också innebära att man inte är lika alert och uppmärk-

sam.

2.2.5 Den sociala tratikanten

Inriktningen mot en teori av den sociala trañkanten

(Zaidel, 1992) är en relativt ny förekomst. Det kan tyckas

vara lite märkligt att den sociala betydelsen inte berörts

förrän på senare tid med tanke på att användning av bil alltid

innebär en ömsesidig påverkan mellan olika trafikanter. I

dagens samhälle vore det omöjligt att trafrkera vägnätet

utan att känna till de regler och andra former av samspels-

system som finns. Ett exempel kan vara att regelbrott visar

höga samband med olyckor. Utan en viss social struktur i

trañken skulle olyckorna otvivelaktigt vara skyhöga.

Några av de sociala faktorer som påverkar förar-

beteende är bl.a.:

- att andras beteende kan innehålla information

- att trafikanter kommunicerar med varandra

- att andras beteende visar vad som anses vara ett lämpligt

beteende

- att trafikanter imiterar andra

- att trafikanter påverkas av den sociala miljön (t.ex.

genom grupptryck).

Ett enkelt sätt att beskriva fenomenet den sociala
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trafikanten kan vara trafikskolornas försök att lära ut

lämpliga beteenden, vilka snabbt kan motverkas genom

medtrañkanters uppfostran av den nyblivne bilföraren.

2.3 Förklaringar till unga bilförares olycksin-
blandning i trafiken

När det gäller studier kring unga bilförares olycksinbland-

ning förekommer många olika försök till förklaringar.

Dessa förklaringar varierar beroende på vilka intresse-

områden som avses att belysas. Därigenom förekommer

en mängd olika vinklingar av problemet, där vissa delar av

området tillskrivs olika stora betydelser. I detta arbete

kommer de mest vanligt förekommande tankarna inom

forskningsornrådet att behandlas.

Varför är unga bilförare så överrepresenterade i olycks-

inblandning? Problemet är långt ifrån en enkel fråga att

lösa. Däremot har forskningen kunnat visa på vilka sätt unga

bilförare skin er sig från mer erfarna. Genom att jämföra

unga och äldre bilförare med de kända riskfaktorer som

finns, har man ktmnat skapa en ganska klar bild av vad som

påverkar unga bilförares olycksinblandning. Problemet

med unga bilförare är väl dokumenterat.

I realiteten samverkar många olika förklaringar till

problemet med unga bilförares olycksinblandning. För att

få en enkel överblick av vad forskningen hittills kommit

fram till kommer dock de vanligaste förklaringarna att

presenteras var för sig.

2.3.1 Brist på erfarenhet

Denna förklaring är kanske den tydligaste av alla. Det före-

faller onekligen naturligt att de som är äldre även haft möj-

lighet att utveckla en bra körstil, eftersom de haft

möjlighet att köra mera. Den högre åldern innebär även att

de fått större erfarenhet av trafiken i allmänhet, genom att

de allra flesta av oss ständigt utsätts för nya trafik-

situationer i vår vardag. Att lära sig köra bil är en lång

läroprocess. Olycksstatistiken bekräftar det antagandet

genom att oavsett utbildningssystem och liknande så sjun-

ker olycksinblandningen med tiden.

I ett försök att öka unga bilförares erfarenhet har man

i Sverige infört en tidigarelagd och förlängd övningskör-

ningsperiod. Övningskömingsperioden är numer från 16

års ålder. Den tidigare gränsen var på 17 år och 6 månader.

Den första utvärderingen visade att införandet lett till

minskad olycksrisk med ca 35% (Gregersen, 1997).

Samma utvärdering visade att attitydema inte påverkats.

Erfarenhetsbrist har fortfarande stor betydelse, men in-

förandet av 16-årsgränsen har onekligen haft effekt och

reducerat de unga bilförarnas olycksinblandning.

2.3.2 Kognitivbelastning

När vi färdas i bil framträder verkligheten runt omkring oss

på ett helt annat sätt än dåvi går eller springer, dvs. de mest

naturliga färdsätten. Det är inte bara hastigheten som är svår
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att hantera, det är även upptäckt och bedömning av olika

trafrksituationer. Förutom att det går att problematisera

människans bristande förmåga att klara av de situationer

som uppkommer i trafiken, så innebär själva körningen nya

problem som behöver lösas. De mest grundläggande kravet

är att rent motoriskt kunna framföra bilen med hjälp av

olika rörelser. Dessutom tillkommer olika uppgifter under

körningen, exempelvis justera fläkten, sätta på radion,

lyssna på radion eller att tända och röka en cigarett. Några

av de mer avancerade uppgifterna är att kunna göra egna

förutsägelser av både sina egna men kanske framförallt

andras beteenden i trafiken. Alla dessa uppgifter som bil-

föraren ställs inför innebär att det blir viktigt att kunna

prioritera dem på ett smidigt sätt. Vissa uppgifter måste

behandlas samtidigt, vissa i turordning och vissa konti-

nuerligt. (Wickens, 1994 och Englund m.fl., 1998)

Erfarna bilförare har automatiserat mycket av sitt hand-

lande, vilket innebär att de inte får lika mycket att tänka

på. Den mentala arbetsbelastningen blir inte densamma

som för en nybliven bilförare (Mourant och Rockwell

1972 ur Gregersen 1991). Denna förklaring hänger tätt

ihop med erfarenhetsförklaringen, eftersom vi automati-

serar körbeteendet ju mer vi kör. Eftersom det tar tid att

automatisera ett beteende kan unga bilförare sägas ha en

högre mental belastning och därmed en mer svårhanterlig

köruppgift än äldre och mer erfarna förarna.

2.3.3 Överskattning av egen körförmâga
Trots att det nya körkortsprovet kräver kunskaper om

unga bilförares olycksinblandning, visar undersökningar att

nyblivna manliga körkortsinnehavare tror sig vara något

bättre än genomsnittet (Gregersen, 1996). Hur kan detta

komma sig? Eventuellt kan det förklaras av att de fått upp-

fattningen att olyckor endast drabbar andra, inte dem sj älva.

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv vore det önskvärt att alla

blivande bilförare lärde sig att unga bilförare faktiskt är

sämre än de äldre samt varför de är det.

Många undersökningar visar att unga förare har en dålig

kunskap om sin egen körförmåga. De överskattar sig själva

som bilförare, vilket har visat sig vara speciellt typiskt för

män. Överskattningen leder till flera betydelsefulla kon-

sekvenser för trañkantbeteendet. Den överdrivna tilltron

på den egna förmågan innebär att trafrkens risker under-

skattas, vilket i sin tur leder till ett ökat risktagande och

ökad olycksinblandning. Förama blir därmed inte moti-

verade att köra försiktigare eftersom de inte tror det är

nödvändigt. Näätänen och Summala (1976) menar att

säkerhetsätgärder såsomförbättrade bilar vägar eller

förare kan misslyckas i attförbättra säkerheten efter-

somföraren alltidkommer attförsöka använda de extra-

marginaler som uppstår för andra motiv än för ökad

säkerhet, vilket ofta resulterar i högre hastighet.
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2.3.4 Individuellaförutsättningar

Unga bilförares olycksinblandning haräven visat sig kunna

förklaras av deras individuella förutsättningar, såsom livs-

stil och personlighet. Gemensamt för dessa studier är att

man kunnat urskilja högriskgrupper och lågriskgrupper.

Högriskgruppema kännetecknas av att man kör bil emo-

tionellt och offensivt. Lågriskgruppema kännetecknas av

att man kör bil lugnt och utan att reta upp sig. Dessutom

kan man se att personerna i lågriskgruppema har en större

insikt om vad som är farligt respektive inte farligt när man

kör bil. Högriskgruppema domineras av män och lågrisk-

gruppema av kvinnor (Berg, 1994).

Berg (1994) har undersökt sambanden mellan unga bil-

förares livsstil och deras olycksinblandning, genom att

intervjua personer i låg- respektive högriskgrupper. Resul-

tatet visar bl.a. att i högriskgruppen var många arbetslösa

och i lågriskgruppen studerade de flesta. I högriskgruppen

fanns det också ett betydligt större intresse kring bilar och

bilköming än hos de i lågriskgruppema. Lågriskgruppema

hade oftare god moral och betydligt högre omsorgstanke

mot andra. Något mer som utmärkte högriskgruppema var

att s ' bedömdes vara något lyxigt och vräkigt. Dessutom

hade personerna i högriskgruppen svårt för att deñniera sin

ungefärliga moralgräns.

2.3.5 Körbeteendet bland unga bilförare

Unga bilförares körbeteende kan sammanfattas i några

punkter (se nedan) men bör även förklaras av varför de kör

på det sätt de gör. De karaktärsdrag i unga bilförares kör-

beteende som kan urskiljas är att:

0 de kör snabbare

de kör mer konfliktfyllt

de kör med mindre avstånd till franrförvarande bil

de använder inte bilbälte lika ofta

de är inblandade i fler alkoholrelaterade olyckor trots

att de inte kör alkoholpåverkade i större utsträckning

än äldre

0 de kör äldre bilar

0 de kör mer under veckoslutsnätter

Dessa punkter kan var för sig vara intressanta i studier

kring hur unga bilförare kör till skillnad från äldre, men

ger inte en hel bild av deras olycksinblandning. För att få

en bättre bild av anledningarna till ungdomars olycks-

inblandning har några djupare kvalitativa undersökningar

kring unga bilförares livsstil, attityder och motiv genom-

förts. Nedan redogörs för några tankar om varför unga

bilförare kör på det sätt de gör.

Körbeteendet beror till stor del på vilka motiv som

prioriteras. Säkerhet är ett starkt motiv till varför man kör

försiktigt i vissa situationer. Ett problem är dock att ett

säkert körbeteende inte belönas på samma sätt som ett mer
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riskfyllt beteende. Det allra vanligaste resultatet av en

bilfärd är att man inte på något sätt drabbas oavsett om man

kört riskfyllt eller säkert . På så sätt skapas lätt en fel-

aktig bild av vad som år ett någorlunda trañksäkert be-

teende. Gregersen skriver att eftersom ökad eller

minskad sannolikhetför att råka in i en olycka inte kan

identijieras av individen förrän man blir inblandadi en

VTI RAPPORT 434

olycka, så lever man alltsåfram till dess i tron att man

själv är bra på att anpassa körbeteendet så att det inte

leder till olycka (Gregersen, 1996)

Attityder utgör naturligtvis en stor del av problemet

med unga bilförare. Det är otvivelaktigt att olyckoma skulle

minska väsentligt om hastighetsbegränsningama accep-

terades eller om ingen körde alkoholpåverkad.
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3 Utbildningen vid Ytongbanan

I denna del kommer ide'n, uppläggningen och genom-

förandet av förarutbildningen vid Ytongbanan att presen-

teras.

Syftet med Ytongbanans utbildning var att ungdomar

skulle utnyttja möjligheten att skaffa sig större erfarenhet

av bilkörning innan de ñck sitt körkort, dvs. att denna för-

ändring av åldersgränsen skulle resulterat i att de unga ny-

blivna bilförama fått en mindre initial risk när de genom-

gått sin körkortsutbildning och själva skulle ge sig ut i

trafiken. Utbildningen genomfördes vid Ytongbanan i

Kumla och arrangerades av NTF Örebro med Örebro läns

landsting som uppdragsgivare.

Ett antal elever som gick årskurs 1 på gymnasiet till-

frågades om de ville deltaga i en kurs för unga och blivande

förare. De som var intresserade fick skriva sitt namn på

en lista. Ett krav för att få delta i kursen var att handledaren

(vanligen en förälder) också deltog. 1000 av dessa ung-

domar blev kallade till kursen och 1000 blev en kontroll-

grupp. Varje elev och handledare fick gå en kurs uppdelad

på tre tillfällen (vid 16, 17 och 18 års ålder). Varje delkurs

innehöll en teoridel och en praktikdel som pågick under

en dag. Totalt bestod alltså utbildningen av tre dagar. Utvär-

deringen av kursen presenteras i en särskild rapport av Berg

(1998). Nedan beskrivs kortfattat det huvudsakliga inne-

hållet i respektive delkurs.

3.1 Kurs 1

Teori

Temat i detta första kurstillfälle var krafter i trafiken, hur

man ska övningsköra säkert samt allmän trañksäkerhets-

information. Syftet var att ge handledare och elever en

introduktion till varför man får övningsköra från 16 år, få

dem börja övningsköra tidigt, visa vikten av att göra detta

på ett riktigt sätt samt att upplysa deltagarna om allmän

trafrksäkerhetsinformation.

Praktik

De praktiska momenten i delkurs 1 syftade till att Visa

handledare och elever nyttan av att använda bilbältet samt

att ge handledaren och elev en insikt om krafterna i en

olycka och hur snabbt en olycka kan ske. För att visa detta

användes:

0 krocksläde

0 rullbil

0 videoñlm där en bil körin i ett betongfrmdament i 54 km/h

0 att känna vikten av ett konstgjort människohuvud för att

förstå hur tungt ett huvud är

0 att på halkbanan komma körande i 90 km/h och då få

köra på ett plötsligt uppdykande hinder. I denna övning

körde handledaren då eleverna bedömdes vara för oruti-

nerade.
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3.2 Kurs 2

Teori

Syftet med delkurs 2 var att ge elever och handledare kun-

skap i teori och praktik om varför man bör övningsköra

mycket och på så sätt undvika mental belastning. I teori-

genomgången togs följande punkter upp:

0 avsökning av vägen och dess ytterområden

0 hur lång reaktionstiden är i verkligheten och vad som

kan påverka den

0 vilka situationer som kräver stor mental kapacitet

0 ofta när man övningskör ser handledaren saker som inte

eleven ser

I detta teoripass genomfördes gruppdiskussioner om

verkliga olyckor där elever och handledare var åtskilda. I

grupparbetet ingick:

o läsa igenom och diskutera sitt olycksmaterial

0 ge förslag till hur man kan undvika mental över-

belastning

. ta ett eget hemligt beslut om hur man ska undvika mental

överbelastning

Avslutningsvis genomfördes en diskussion där alla

redovisade sin olycka och vad de trodde var orsaken till

den.

Praktik

I praktikdelen av kurs 2 belystes hur komplicerad en trafik-

situation kan bli, vad man bör tänka på när man kör och

vikten av att hålla ett stort avstånd till framförvarande bil.

Detta gjordes med hjälp av tre övningar.

I övning 1 konstruerades en verkligt krånglig och till-

spetsad situation. Varje elev skulle köra och kom så små-

ningom att hamna i en mycket mentalt belastande situation.

Elevernas egna slutsatser av övningen avsåg att bli detta

harjag inte en chans att klara! . I övning 2 användes två bilar

som kördes av instruktörer. Bilarnakom körande i 90 km/h

med ca 15 meters lucka. Innan den främre bilen tvärbromsar

har en av bilarna lagt sig i ett annat körfält. Bil nr 2 väntar

lika länge som reaktionstiden innan den bromsar. Resul-

tatet blir att bil 2 kör om bil 1 i hög fart och stannar ungefär

30-40 meter framför bil 1. Den sista övningen, övning 3,

bestod av att en instruktör körde en minibuss och berättade

för passagerarna (elever och handledare) hur man bör öva

i trafiken. Under körningen diskuterades stopplikt,

vänstersväng, omkörning osv.
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3.3 Kurs 3

Teorin

I kurs 3 kom teorin, till skillnad ñån kurs 1 och 2, efter

praktiken. Här diskuterades först kring det positiva i att inte

övervärdera sig sj älv som bilförare. Dessutom informe-

rade bilprovningen om första bilen och ett RTP-ombud

(Riksförbundet för trafik- och polioskadade) berättade om

sin olycka. Vidare studerade man ett olycksförlopp som

polisens video fångat. Eleverna fick först diskutera och

spekulera om vad som hände i bilen, vem som körde, varför

bilenkom i sladd, vad konsekvenserna blev osv. Sedan fick

de redapå vad som verkligenhände. Som ett viktigt moment

i delkurs 3 ingick att berätta om vad alla kurser skulle för-

medla för budskap. Här berättades det om att budskapen

var att de alltid ska vara försiktiga, när det uppträder en

kritisk situation i trafiken år det oftast för sent att klara

upp den, att de inte ska lita på att de klarar av en kritisk

situation, att de skulle komma ihåg att de hamnat i många

knepiga situationer de inte klarat av under de tre kurserna.

Det diskuterades också kring att det tar lång tid att bli en

säker bilförare och att vi egentligen aldrig blir helt säkra.

Praktik

I de praktiska momenten ingick att eleverna skulle köra

bilen en slinga och där försöka upptäcka så många vilt-

ñgurer som möjligt och attbedöma bromstråckor vid olika

underlag.

För en bättre sammanställning av varje delkurs olika

moment hänvisas till Berg (1998).

3.4 Resultat från enkätutvärderingen

På grund av problem med urvalsproceduren kunde enkät-

utvärderingen (bilaga 1), som gjordes av Hans-Yngve Berg

på VTI, inte påvisa någon effekt av utbildningen. Det visade

sig efter stort efterarbete att de som kunde räknas in i

utvärderingen var en betydligt mindre grupp än den beräk-

nade. Försöksgruppen bestod av 287 personer och

kontrollgruppen bestodav 156 personer. I denna del kom-

mer ändå de huvudsakliga resultaten som trots allt kunde

urskiljas att redogöras. (Berg 1998).

Elevernas omdömen om kurserna är tydlig. Kurserna

får bra betyg. Kurs 3 får alltid högre betyg än kurs 1. Kurs

2 ligger mitt i mellan. Frågan om kursens nyttighet skiljer

sig här något. Där får kurs 1 och 2 samma betyg.

I frågan hur duktig man anser sig vara på Vissa kör-

moment skiljer sig svaret åt mellan grupperna endast på
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två påståenden. Kontrollgruppen anser sig vara något sämre

än försöksgruppen på att köra bil i halt väglag och att häva

en ofrivillig sladd. I frågan hur man säger sig köra bil

skiljer sig svaren endast marginth mellan de två grupperna

och pga. de små skillnaderna blir inga av dem signiñkanta.

På frågan om attityder till olika påståenden framkommer

att det endast är 2 av 28påståenden som skiljer grupperna

åt. Påståendet Att köra 5 eller 10 km/h för fort är ok har

försöksgruppen en för trafiksäkerheten något bättre attityd.

Detsamma gäller påståendet Jag kan åka med en som har

druckit om jag känner att jag litar på honom eller henne .

Här tar försöksgruppen något större avstånd mot påstå-

endet ån kontrollgruppen. På frågan om kurserna påverkat

deltagamas beteenden anger hälften att de är tveksamma

eller inte vet om kurs 1 och 2 påverkat dem. Delkurs 3

uppvisar ett bättre resultat. 2/3 uppger att kursen påverkat

deras beteende.

Ett av syftenamed utbildningen var att deltagarna skulle

fönnås att övningsköra mer än de skulle ha gjort om de inte

gick kursen. De som gått kursen har i genomsnitt 110,4

timmar privat övningskörning och ungefär 8 timmar och

20 minuter i trafikskola. Sammanlagt har de övat i 118,8

timmar. Kontroll gruppen har i medeltal 35 timmar mindre

privat övningskörning (74,9 timmar) men har i genomsnitt

1 timme och 54 minuter mer i trafikskola ån försöks-

gmppen-
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Figur 5 Vad tyckte kursdeltagarna om delkurs 1-3?

(Berg, 1998)
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4 Syfte och frågeställningar

Mot bakgrund av de kunskaper som finns kring unga bil-

förares förarbeteenden avser denna studie att undersöka

riskrnedvetenheten samt uppfattningen om den egna kör-

förmågan bland deltagare i en förarutbildning på Ytong-

banan (en trafikövningsplats utanför Kumla). Syftet är att

se hur en grupp unga bilförare uppfattar sig själva som

bilförare samt om, och i så fall hur, de tycker att de påver-

kats av insiktsskapande förarutbildning.

Ett delsyfte för undersökningen är att generera hypo-

teser kring ämnet trafiksäkerhet och på så sätt bidra med

idéer kring hur förarutbildningen skulle kunna utvecklas.

Utvecklingen av förarutbildningen är en möjlig fortsättning

av det här arbetet. Studien har således bedrivits med detta

i åtanke.

De ñågeställningar som avser att belysa problemen är:
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1. Hur uppfattade deltagarna kursen på Ytongbanan?

2. Hur bedömer deltagarna vid Ytongbanans utbildning sin

egen risk att bli inblandade i trafikolyckor?

3. Vilka värderingar och attityder har deltagarna vid

Ytongbanans utbildning kring ämnet trafiksäkerhet?

Den första och tredje frågeställningen avser att under-

söka om intervjupersonerna tycker att Ytongbanans utbild-

ning medfört värderingar och attityder som är trafiksäker-

hetsbefråmj ande, för att på så sätt kunna bedöma utbild-

ningen ur deltagarnas synvinkel. Tanken med den andra

frågeställningen är att försöka undersöka deltagarnas risk-

medvetenhet. Den avser även att inbegripa hur deltagarna

skattar sin egen körfönnåga.
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5 Metod

Föreliggande undersökning bygger på intervjuer. Denna

metod har valts pga. flera faktorer. För det första kan per-

soners kunskaper, värderingar och färdigheter betraktas

som en privat angelägenhet och bör därför undersökas på

ett så fritt sätt som möjligt, så att intervjupersonen kan

formulera sig efter eget tycke. I en enkätrmdersökning blir

de tillfrågade alltid underordnade vissa speciella frågor

eller problem, något som ibland kan uppfattas som stö-

rande. För det andra ligger det i studiens intresse att gräva

vidare i ett problemområde som faktiskt till viss del redan

blivit undersökt, främst genom kvantitativa metoder. I stu-

dien finns således en önskan attkomma djupare in i proble-

met. Det ligger inte i denna studies intresse att främst

försöka se samband mellan olika variabler, utan att utöka

förståelsen om hur en grupp unga bilförare uppfattar sig

själva i trafiken. I studien har därför en kvalitativ metod

att använts.

5.1 U rval

Urvalet till undersökningen har skett med hjälp av de svar

som redan inhämtats från den enkätstudie som genom-

fördes av och Hans-Yngve Berg ochInger Engström mellan

1993 och 1997 vid Statens Väg- och Transportforsknings-

institut. Eftersom en stor del av enkäterna inte kunnat

användas i utvärderingen är det nödvändigt inom detta

arbete att ställa upp vissa urvalskriterier. Tanken med det

är att säkerställa att alla tillfrågade verkligen gått utbild-

ningen under de förutsättningar som var planerat. De

urvalskriterier som ställts upp är att deltagaren skall ha varit

på alla tre kurstillfällen samt ha tagit körkort. För att

avgränsa gruppen har endast de som tagit körkort under

1996 eller 1997 ingått i urvalsgruppen, då de utgör den

mest olycksdrabbade åldersgruppen. Villkoret att de skulle

ha tagit körkort valdes ocksåberoende på att studien avsåg

att belysa hur man såg. på sitt och andras förarbeteende. I

detta sammanhang ansågs inte utbildningstiden innan kör-

kort vara tillräcklig för att göra en studie angående förar-

beteenden. En annan orsak till avgränsningen var att förar-

beteendet under utbildningstiden är övervakad av hand-

ledare eller trafrkskolläraren, vilket säkert påverkar det

egna förarbeteendet. Till dessa 88 personer skickades en

förfrågan om att bli intervjuad (se bilaga 2 och 3). Avsikten

var att ca 20 personer skulle intervjuas. Eftersom studien

var tidsmässigt begränsad skickades ingen påminnelse. Av

de 88 utskickade förfrågningama svarade 17 st. inom den

möjliga tidsramen. Dessa personer blev uppringda och tid

och plats för intervju bestämdes. En intervjuperson kom

aldrig och två av intervjuema kunde inte användas i analysen

pga. av ett tekniskt missöde med bandspelaren. Totalt

bygger således undersökningen på 14 intervjuer, 8 kvin-

nor och 6 män.
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5.2 Uppläggning och genomförande

Intervjuerna genomfördes på en överenskommen plats,

oftast i bibliotek eller i personernas hem. De spelades in

på bandför att underlätta analysen. Ingen av intervjuper-

sonerna hade invändningar mot att bli inspelade för doku-

mentation. Intervjuema bedrevs på samtalsliknande sätt,

dvs. mycket fritt. För att ändå försöka säkerställa en någor-

lunda likartad inriktning av problemområdet hade vissa

frågeställningar sammanställts i ett intervjuprotokoll (se

bilaga 4). Vanligtvis frmgerade dock dessa som kontroll för

intervjuaren efter att samtalet tagit slut. Vid behov

kompletterades då det redan sagda med de frågeställningar

som fanns i intervjuprotokollet. Varje intervju pågick i

drygt en timme.

5.3 Val av vetenskaplig inriktning

För att underlätta för läsaren kommer här en beskrivning

av de grundläggande tankar om forskningsmetoder som

denna undersökning bygger på. När det gäller att undersöka

något fenomen är distinktionen mellan subj ektivitet och

objektivitet en ständig vetenskaplig fråga. Strävan mot

objektivitet i forskningen är mycket stark, speciellt inom

kvantitativa undersökningar. Däremot medges ofta att

forskarens egen tolkning är beroende av många olika fak-

torer, bl.a. den egna bakgrunden och förförståelsen. Där-

med kan även forskarens subjektiva bedömningar värde-

sättas.

I de allra flesta undersökningar används bara en insam-

lingsmetod. Det är naturligtvis så att ett och samma prob-

lem kan undersökas på flera sätt. Många menar tom. att

man bör eftersträva en användning av olika insamlings-

metoder, för att på så sätt få en mer överskådlig bild av

problemen. Den mest vedertagna och mest respekterade

insarnlingsmetoden har varit enkätrmdersökningar. Det har

dock blivit mer och mer accepterat att designa insam-

lingsmetoden efter problemet. Detta innebär t. ex. att göra

förstudier med enkäter för att fortsätta med intervjuer i

huvudstudien. Förfarandet kan också vara det omvända.

Vanligth bestäms insamlingsmetoden dels av ekono-

miska/praktiska faktorer, dels av problemets art och

forskarens övertygelse om metoders för- respektive nack-

delar. När det gäller denna undersöknings problemområde,

så har en enkätundersökning redan gjorts. Detta faktum ger

därför möjligheten att följa upp med en vidarestudie . För

att undersöka problemet enligt resonemanget ovan skulle

en intervjustudie därmed kunna bidra med information

som inte krmnat inhämtas med hjälp av enkäterna.

Denna studie bygger på tanken att det intressanta är att

undersöka ett problem och försöka finna den information

som finns på området. Detta menar författaren bäst sker

genom såväl litteraturgenomgång, samtal med insatta
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personer, värdering av (i detta fall) både enkäter och

intervjuer osv. Om information kan sökas på olika sätt

och bidra med olika delar av problemet så är det att

föredra framför undersökningar som bedrivits med en

form av insamlingsmetod.

Frågan om vetenskaplighet är omdebatterad. En under-

sökning kritiseras ofta som ovetenskaplig om inte kravet

på obj ektivitet och neutralitet har uppnåtts. Trots detta gör

de allra flesta forskare bedömningar utifrån den egna sub-

jektiva uppfattningen. Frågan är då om forskaren inte gör

subjektiva bedömningar i förarbetet utan endast i bearbet-

ningen av detinsamlade materialet. Denna studie har bedri-

vits med ställningstagandet att oavsett hur objektiv och

neutral forskaren försöker förhålla sig så bygger alltid

undersökningar på vissa subjektiva överväganden.

5.4 Bearbetning och analys

De enkätsvar som givits i Bergs och Engströms under-

sökning (Berg, 1998), har använts i flera olika steg under

arbetets gång. Först utgjorde det totala antalet enkätsvar

en hjälp i urvalsprocessen och senare användes den enskil-

des svarsdata som hjälp för intervjuaren att ställa mer rik-

tade frågor till olika personer. Slutligen kom enkätsvaren

att utgöra en extra dataresurs vid bearbetningen av resul-

tatet.

De enskilda personemas enkätsvar studerades för att

förbereda intervjuaren inför intervjun. Syftet med detta var
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att försöka få en förförståelse om personen och på så sätt

kunna forma frågorna efter varje individ. Detta gjordes för

att intervjupersonen på ettmer avslappnat och naturligt sätt

skulle uppleva att bli bemöttmed förståelse och acceptans.

Det insamlade intervjudatamaterialet har bearbetats

med en kvalitativ-fenomenologisk ansats. Fenomenologi

är en henneneutisk inriktning där grundintresset riktas mot

att förstå grundbetingelsema för mänskligt beteende. Den

stora fördelen (eller nackdelen?) med den här metoden är

att försöka studera ett fenomen så som det ter sig för olika

människor. Tolkningar, föreställningar och uppfattningar

ses därför inte som en förvrängning av verkligheten utan

snarare som en del av verkligheten. På detta sätt kan ingen

uppfattning ses överordnad den andra. Fenomenologi har

förklarats som: läran om hur tingen ter sig för människor,

oberoende av deras beskaffenhet. (Patel och Tebelius,

1987). Denna metod brukar ifrågasättas och kan inte kvali-

tetsbedömas på samma sätt som en kvantitativ metod

vanligtvis görs, eftersom det inte finns några vedertagna

kvalitetskriterier.

Genom att tolka variationen i den insamlade datan, inom

ramen för det aktuella temat, försöker studien beskriva

problemets huvudsakliga innebörd. Författarens personliga

erfarenheter och kunskaper har tagits med i tolknings-

förfarandet. Det insamlade datamaterialet har slutligen

analyserats med hjälp av tidigare redovisad teori.
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6 Resultat

Resultatet presenteras i tre olika delar. Den första behand-

lar frågan hur deltagarna uppfattade Ytongbanans kurs. Den

andra delen tar upp deltagarnas skattning av den egna kör-

förmågan och deras syn på risker i trafiken. Den tredje

delen redogör för deras värderingar och attityder kring

ämnet trafiksäkerhet. Resultatet redovisas till stor del av

citat där intervjupersonema givits ett fmgerat namn.

6.1 Uppfattningar av förarutbildningen vid

Ytongbanan

Förarutbildningen vid Ytongbanan har uppfattats positivt.

Deltagarna uppger många skiñande åsikter om vad som var

bra respektive dåligt i utbildningen. Genomgående är dock

att de kan redogöra för fler bra saker än dåliga. Många sa

att det var svårt att komma ihåg detaljer av utbildningen

eftersom det var så länge sedan kursen pågick. Under-

sökningsgruppen var splittrad vad gäller hur mycket de

upplever att de kommer ihåg av utbildningen. Det fram-

kommer en stor skillnad mellan hur mycket man upplever

sig komma ihåg. Genomgående för alla intervjupersoner

är att man i betydligt större utsträckning har kunnat redo-

göra för de praktiska delarna än de teoretiska delarna. De

praktiska delarna var de som upplevdes som roligast.

Teorin uppfattades av några som trist . Två delar i utbild-

ningen som nästan alla kom ihåg var skogsbanan med

djurattrapper samt halkbanan .

Det harñarnkommit en skillnad mellan personema vad

gäller deras uppfattning om vad som var utbildningens

syfte. En grupp uppger att utbildningens syfte var inriktat

mot färdigheter och/eller att hjälpa deltagarna till att få

körkort. Denna grupp uppgav att utbildningen var starkt

inriktad mot halkövningar, vilket man bl.a. tolkade som att

syftet också var att lära ut hur man hanterar bilen i halt

väglag.

Av de som uttryckte det mer fårdighetsinriktade syftet

har detta citat hämtats.

Pelle: Hur man styrde upp en sladd Bra...för man

kan ju inte läsa sig till det...jag vet hur man ska göra

men det kanju finnas saker som gör att man inte kan

häva den ändå

Dan ger uttryck för ett mer tudelat ställningstagande

på samma fråga, där han först uppger ett fårdighetsinrik-

tat svar, meni den fortsatta diskussionen ocksåuppger ett

typiskt 'insildsmriktat svar: Det varju när vi kördepå

halkbanan...de...det var ju...det är ju det man kommer

ihåg... och det mesta kretsadeju kring det ...broms-

sträckor; halka, undanmanöver när det är halt och sånt

där...det varju det...det handlade om det de mesta hela

tiden så det varju det som man...

Dan fortsätter: Jag lärde mig en hel del. Det har

säkert påverkat mig i min körstil. Manfår ju anpassa
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sig efter väderförhållanden

Det bör tilläggas att de intervjuade uppvisade en mycket

stor kännedom om vad som är trafiksäkert och vad som är

trafikfarligt. Detta gäller såväl de som uppfattade utbild-

ningen som färdighetsinn'ktad och de som uppfattade den

som insiktsinriktad. I den gruppen som uppfattade att kur-

sen var mer insiktsinriktad diskuterades i större utsträck-

ning riskerna i trafiken och människans brister på att

hantera olika trañksituationer. I den här gruppen poängte-

rades även förarens medvetenhet om risker i större

utsträckning.

Frågoma om syfte och mål ställdes på många olika sätt

och svaren om syfte och mål kom ofta inom andra frågor.

Den vanligaste üågan för att ringa in problemet var: vad

tror du att de som planerade utbildningen vid Ytongbanan

ville att ni skulle lära er?

Kaj säger att idén medutbildningen vid Ytongbanannog

var att: visa på. . .göra oss medvetna om man säger med

risker och hur lätt det kan va...hur lätt hänt en olycka

kan va.. .nåt sånt. . .och liksom lite få upp Ögona på

oss...jag harfått upp ögona. . .det har nogfungerat

Många av deltagarna formulerade sig på ett sätt som

bara kan tolkas som att de verkligen uppfattat inriktningen

av utbildningens egentliga mål.

Jonathan säger att han lärde sig att det är viktigt att förstå

att: Man ska inte köra Över sinförmåga

Anne: Syftet måste ha varit att lära oss anpassa

hastigheten. ..

Caroline: Jag tror kort sagt att de vill att vi ska

tänka efter innan...innan vi sitter där i ett vrak liksom.

Att: ta inte riskenför det är inte värt det. .detkan hända

så himla lätt.. .kort sagt

Kristina: Att man ska bli mer medveten om sina

begränsningar

Deltagarna uppfattade utbildningen vid Ytongbanan som

bra, med undantag från en person som var missnöjd. På

frågan vad tyckte du om kursen? svarade Pelle så här:

Den va ju inte så här jättehöjdare precis...tyckte jag

inte...det var lite osammanhängande.

Pelle fortsätter och riktar kritiken mer åt de ansvarigas

problem med att få dit deltagare: Vissa personerkomju

inte på alla kurser heller, de missade stora bitar

Deltagarna som grupp, gav dock intrycket av att till-

godogj ort sig utbildningens mål även om de inte tyckte att

utbildningen var insiktsinriktad. Detta framkom speciellt

tydligt när diskussionen handlade om trafik i allmänhet

snarare än utbildningen vid Ytongbanan. Kunskaperna om

vad som är farligt respektive säkert i trañken var mycket

stor.

Vad gäller frågan om utbildningen faktiskt har påverkat

interupersonemas körbeteende så uppger intervjuper-
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sonerna att den har det. Vid djupare granskning av inter-

vjuerna visade det sig dock inte lika säkert. Flera sa sig

blivit påverkade av utbildningen men uppgav också att de

kör överhastighetsbegränsningama, håller för små avstånd,

kolliderat (eller varit mycket nära att kollidera) och varit

nära att somna eller köra av vägen. Vad som däremot har

visats är att deltagarna gav utbildningen bra betyg och att

den i huvudsak uppfattades som lärorik.

För att ge en Överblick av vad intervjupersonema ansåg

att de lärde sig följer här en sammanställning av det som

framkom under intervjuerna.

Att man som förare har dålig uppsikt

Att det är lätt hänt att råka ut för en olycka

Att man måste anpassa hastigheten

Att det krävs långa bromssträckor

Att inte köra över sin egna förmåga

Att häva en sladd och göra undanmanöver

Att man har svårt som förare att se djur bredvid vägen

Att det är viktigt att börja övningsköra tidigt

6.2 Uppfattningar av den egna körförmågan

och risker i trafiken

Deltagarna av Ytongbanans förarutbildning skattar sig sj älva

mycket högt, vilket i och för sig får anses vara normalt i

denna åldersgrupp. En person ansåg att dennes körförmåga

var måttlig eftersom jag kört lite Övriga deltagare
säger sig vara genomsnittsliga eller över genomsnittet.

Trots detta känner de till att unga bilförare övervärderar sig

själva som bilförare. Denna insikt blir tydlig i resone-

mangen kring den egna körförmågan, där flera visar en

tveksamhet efter att ha värderat sig själv:

Stefan: Jag skattar inte mig själv bättre än genom-

snittet. Det är nog lätt att tro man är bättre än andra

...men det är man säkert inte

Elisabeth skattar sig själv som medelföraren, och fort-

sätter med: Jag ärju inte bra... och sen jag ärju i

allafall inte en jättebraförare

Dan skattar sig själv så här: Dålig ärjag inte...men

attjag skulle vara perfekt - nej det ärjag inte

Caroline tar ett intressant ställningstagande: Jag

skattarmig själv som bra. . .kanske inte rent tekniskt, men

tekniska färdigheter är inte viktigt vad gäller det som

utmärker en duktigförare

Gruppen som helhet anser sig vara duktiga på att köra

bil. Många tillägger att mannaturligtvis inte är fullärd, men

skattar sig själva ändå som lika bra eller bättre än andra

förare. En vanlig uppfattning är att man är en duktig bil-

förare eftersom man håller hastighetsbegränsningama och

i större utsträckning än andra följer trafikreglema. Detta

hänger starkt ihop med tanken om att nya bilförare har

teorin färsk och att man som nyutbildad snabbt märker att

andra förare inte kör enligt regelboken. Dessa personer

upplever att förare i allmänhet inte är brapå att följa trañk-
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regler och dänned inte heller kan sägas vara en bra förare.

Det är intressant att de intervjupersoner som skattar sig

själv som bra förare ändå är medvetna om att unga bilförare

är mer olycksdrabbade och i större utsträckning över-

värderar sinkörförmåga än äldre förare. Angående sin egen

körförmåga säger en person så här;

Kristina: Jag kör väl lika bra som alla andra, bättre

än en del och tillägger lite senare i intervjun att: inte

för attjag kör oförsiktigt. ..men det. ..men det ärju alltid

...det händerju alltid saker...man kommer i situationer

som man inte riktigt vet hur man ska hantera.. .det är lätt

att det blirfel

Kristinas åsikt kan sägas vara talande för de som skattar

sig själva som bättre än medelföraren. Man skattar sig som

bra men uppvisar en medvetenhet om sin begränsade för-

måga i trafiken.

För att få en förståelse av intervjupersonernas risk-

bedömning ställdes en del frågor kring traflkolyckor. Det

som bedömdes som intressant för denna studie var

intervjupersonemas syn på olyckors uppkomst. Varför

inträffar olyckor? Många uppger att olyckor uppkommer

pga. faktorer som föraren kan styra.

Dan säger så här om orsakerna till olyckors uppkomst:

attfolk nonchalerar många situationer.. .helt enkelt kör

förfort. .kanske inte behärskar situationen. . .jag menar

...om de blåser på som sjutton även fast det är blankis

ute och såna...de tänker sig inte för...helt enkelt...tänker

inte på riskerna som är...de...det är judet somjag tror

är defrämsta. .. och fortsätter med om du inte har den

skickligheten kör du ändå rätt så försiktigt då kan du

ändå behärska de flesta situationer skullejag tro. .men

är du omdömeslös och bara kör då. . .så det trorjag. . . det

är nog omdömet det beror på att...om man struntar i

vissa grejer eller...eller är lite merförsiktig

Gunilla: Jag tror man ärför säker. .att man tror att

man är en bättre bilförare än vadman är.. . och tänjer mer

på gränserna. . .det trorjag.

Pelle: ...Att man överskattar sin egenförmåga hur

man hanterar bilen

En annan åsikt var att förarens beteende kunde vara en

del av förklaringen, men att det inte nödvändigtvis var den

enda förklaringen. Orsaker som vägförhållanden, sikt-

problem, väder och fordon ansågs också vara betydelse-

fulla. Dessa personer antyder att det är slumpen och otur

som kan förklara olyckors uppkomst.

Kristina: en man kan ju ta det lugnt och det

händer ändå ochförklarar vidare att Olyckor beror

ju ofta på saker man inte kan råför

En person relaterade inte valet av hastighet till olyckor.

Den personen motsade sig genom att säga att hastigheten

i sig själv är orsaken till olyckor. Notabelt är alltså att hon

verkar anse att hastigheten inte är något som föraren kan

påverka, utan snarare att den är given. När det gäller sin egen

sannolikhet för att råka ut förolycka säger hon så här:
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Anne: Det kan man ju inte veta. Detfinns i ochför

sig inget som specielltpekarpå attjag skulle bli inblan-

dad eftersom jag aldrig varit inblandad i olyckor...jag

har inte den tendensen

Resultatet av intervjuerna pekar mot att intervju-

personerna har goda insikter i risker i trafiken. Flera per-

soner ansåg sig varamycket försiktiga och förklarade deras

körstil i sådana termer som måste anses vara ett klart säker-

hetstänkande i trafiken. Detta framkom när samtalet hand-

lade om hurman som förare påverkas av olika saker. Många

sa i och för sig att man körde snabbare om man hade bråt-

tom, men många sade också att man aldrig lät sig påverkas

av stress. Hur man reagerar inför kritiska händelser i tra-

fiken bör vara intressant ur ett säkerhetsperspektiv. En

intressant notis är att några personer uppgav att de blev

skärrade och mer vakna efter kritiska situationer.

Caroline: ag kommer hellre fram för sent än att

...jag liksom stannar på vägen så att säga.

Caroline förklarar vidare att honkan känna sig stressad

när bakomliggande bil ligger för nära inpå hennes bil men

säger att hon struntar i det och kör i sin egen takt oavsett

påtryckningar . En mycket tydlig bild är att de som säger

sig köra försiktigt verkar ha en bra motståndskraft mot yttre

påtryckningar . Det finns också klara skillnader i hur pass

irriterad man blir på andra trafikanter.

Victoria blir lätt irriterad på bakomliggande bilar. Jag

hatar när. .när någon annan ligger i baken på mig

och...med lyktorna och så...jagförsöker tänka på att

hålla ganska bra avstånd...säkert håller man för kort

ändå...men...

Olof säger sig inte bli irriterad på vårdslösa förare

eftersom: Antingen har han en anledning till att köra

så där...eller så ärhan bara dum i huvudet.. .och då kvit-

tar det. Så det är ingen ide' att hetsa upp sig, han har

ändå gjort det så.. .jag tycker.. .de personer som blir så

där arga de tänker inte så långt.. .dom serju ögonblicket

bara...

För att kunna bedöma hur intervjupersonerna sågpå sin

egen risk att råka ut för en olycka ställdes frågan Hur stor

är sannolikheten att du själv skulle råka ut för en olycka?

Vad gäller denna üåga visade sig det att många inte tror att

de själva skulle vålla en olyckamen att de mycket väl skulle

kunna drabbas av en olycka pga. andras oförsiktighet.

Dan: Ja visst är det sannolikt att jag själv skulle

råka utför en olycka...inte på grund av eget fel...men

man kanju inte gardera sig mot ajur eller andras bete-

enden .

Olof: "Ma, jo det finns ju andra förare som är

sämre...

Annika: ag upplever det inte sannolikt att jag

skulle orsaka en olycka, men visst kan man bli inblan-

dad ..
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För att kunna förstå intervjupersonernas olika åsikter

ur deras perspektivställdes frågan Vad utmärker en säker

bilförare? . Till viss del visade det sig att intervju-

personerna skilde på en duktig och bra förare och en

säker och försiktig förare. Nedan ges några exempel på

intervjupersonemas uppfattning om vad en säker förare

Annika: köra efter de omständighetersom man själv

klarar av

Kristina: Man kan anpassa sig till vägförhållanden

...och...ja, om det är ljust eller mörkt och...såna grejer

...och får man nå...blir det någotproblem då kan man

förhoppningsvis lösa det också...men det skaju liksom

inte...det ska inte vara...det skaju inte liksom vara att

man får problem jämt och ständigt och kan lösa dem,

utan att man sällanfår problem, det är väl det som är

poängen?

Caroline: Att man inte överskattar sig själv. . .att man

tar hänsyn till andra...ja att man tar detförsiktigt när

man bör ta detförsiktigt

Sonja belyser problemet med mental belastning: Man

skaju ha...behö...det man sköter i bilen så att säga med

pedalerna och...själva körningen i sig...växeln och så

...det ska man kunna...det ska inte vara något problem

med det utan det ska bara gå avfarten så att säga. . . auto-

matiserat i ryggmärgen nästan. Och sen ska man ha

kontroll över...eh...miljön runt omkring eller trafiken

...vara uppmärksam...på vad som händer och kunna

förutse...litegran...vad som händer...så ska man väll ta

det försiktigt... vad som är försiktigt då är svårt att

säga...

Sonja fortsätter med: Kan du köra avslappnat och

lugnt och ha kontroll över miljön och samtidigt sitta och

tänka på...om det finns nå mat hemma eller om det är

något som...ja, eller något sånt därnt...då har duju en

väldig kontroll. . . eller sitta och konversera med den som

sitter bredvid...ehm...samtidigt som du kör säkert...då

trorjag man har kommit långt...fastfrågan är om så

många är såduktiga på det...för mig är det nog mer

säkerhet. . . alltsåför min, minjagsom inte kört så länge

så att säga som inte har så mycket erfarenheter då blir

det nog mer säkert närjag är koncentreradpå att att

jag kör...men när jag relaterar till min pappa som har

kört länge.. .så kan han sitta så där avslappnat och prata

och samtidigt ha kontroll .

Avslutningsvis ställdes frågan om de skulle behöva

förändra något för att bli mer trañksäkra när de kör bil och

i så fall vad de skulle behöva förändra. Vad som framkom

var att man främst skulle behöva sänka farten och att hålla

bättre avstånd. Ett par av intervjupersonema sa att de inte

skulle kunna köra säkrare än vad de gör idag, eftersom de

redan var mycket försiktiga i trafiken.
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Intervjugruppens uppfattningar om sin egen körför-

måga och risker i trafiken har sammanställts nedan.

0 Deltagarna uppfattar sig som lika bra eller bättre än

medelföraren.

o Deltagarna har goda kunskaper om att unga bilförare

Överskattar sin körförmåga.

o Deltagarna upplever att äldre förare har sämre kunskap

om trafikregler än vad de själva har.

0 Förekomsten av olyckor förklaras till stor del av fakto-

rer som kan härledas till förarbeteenden.

0 Deltagarnabedömer sannolikheten för att råka ut för en

olycka som stor, men då som offer och inte som väl-

lande.

0 De faktorer som uppgavs vara mest avgörande för trafik-

säkerheten var val av hastighet och avståndshållandet.

6.3 Värderingar och attityder till trafiksäkerhet

Trafiken består av flera olika aktörer. För att trafiken skall

flyta på utan problem krävs en interaktion mellan bilförama

och andra trafikanter. Hur ser då dessa unga bilförare på

andra trafikanter? I huvudsak framträder tre olika grupper

av sociala bemötanden. Dessa är:

- De som känner sig stressade

- De som inte tänker på andra trafikanter eller inte upp-

levernågon risk med andras närvaro

- De som blir irriterade

Några säger att det mest obehagliga problemet i trafi-

ken är den bakomliggande trafiken. Att ha en bakom-

liggande bil för nära inpå leder ofta till en åtgärd. Denna

åtgärd kan vara av skiftande karaktär. En del blinkar och/

eller går åt sidan för att visa att den bakomliggande kan köra

om. Andra ökar hastigheten för att försöka öka avståndet

till den bakomvarande.

Kristina: Speciellt irriterande år bakomliggande -

svårt att veta vad man skall göra när andra liggerför

tätt inpå...stressana'e...obehagligt och gasar gärna på

för att komma undan - vilket inte hjälper .

Den andra gruppen är de som inte tänker på andra trafi-

kanter eller inte upplever medtrafikantema som någon risk.

Victoria: Jag litar alldeles för mycket ibland tror

jag.. .för man är som så här.. .barajag kör bra -då ordnar

det sig liksom...man tänker inte alls så mycket på vad

andra kan. ..kan görafel och. .. göra konstiga grejer.. .det

ska man nog tänka mer på trorjag

Den tredje gruppen säger sig kunna bli irriterade och

upplever andra trafikanter som problem. De säger också

att de blir påverkade av detta i sin egen körning.

Sonja: Om någon kör vårdslöst blir jag irriterad

...folk kan köra osmart och inte planera körningen.

Ibland kan jag vilja strafa dem genom attförsvåra på
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något sätt för den...men det är ganska onödigt egent-

ligen...

Viljan att straffa andra är inte unik. Flera av de inter-

vjuade beskrev situationer då de med avsikt försvårat för

andra.

Vad anser då intervjupersonerna om trafiksäkerhet i

allmänhet? Det framkom av intervjuema att man uppfattade

regelefterlevnad som väldigt viktigt för trafiksäkerheten.

En annan faktor som gavs stor betydelse var hur föraren

anpassar sig efter olika förhållanden, främst då vid neder-

börd och halka. Vad som kunde konstateras var att i stort

sett allt kan härledas till förarbeteendet. Intervjupersonerna

kan därför sägas vara av den uppfattningen att bilföramas

körbeteenden avgör trafiksäkerheten.

De flesta av intervjupersonerna anser sig vara laglydiga

trafikanter. Samtidigt säger flera att de kör för fort då och

då. Detta menarman dock att alla gör och att det är svårt

att undvika. Alla intervjupersoner använder alltid bilbälte

och ingen skulle kunna tänka sig att köra bil om de tagit en

öl. Notabelt är att de som sagt sig köra på något, annan bil

eller djur, inte ser sig själva som trafiksyndare utan sna-

rare som olycksfåglar . En stark åsikt inom gruppen är

att polisens trafikkontroller är mycket viktiga för trafik-

säkerheten. De som blivit stoppade av polisen någon gång

säger att de kände sig nervösa för att åka dit trots att de

inte hade något att oroa sig för egentligen. Elisabeth moti-

verar, liksom flera andra, sitt försiktiga körbeteende med

att hon inte vill bli avmed körkortet under prövotiden för

då skulle hon bli tvungen att ta nytt körkort:

Nu fickjag slita och kämpa så mycketför det så nu

tänkerjag hålla i det och u harmanju provkörkort

i två år sånu gäller detju att hålla på sig .

En annan stark åsikt inom gruppen är att yngre förare

är bättre på att använda blinkers, körning i rondell och

högerregeln.

Några personer uppgav att de blir påverkade av fartens

tjusning . En av dessa var Olof som uttryckte sig så här

angående unga bilförares olycksinblandning: Jagkör inte

speciellt säkert...eftersom jag alltid har bråttom...och

det där med att vara ungdom...det är kul att köra fort

och så

Nedan följ er en sammanställning av detta avsnitt:

0 Deltagarna uppger att de påverkas av Övrig trañk, främst

bakomliggande bilar.

0 Deltagarna uppger att regelefterlevnad är viktigt för

säkerheten.

0 Deltagarna upplever sig själva som laglydiga, de använ-

der alltid bilbältet och kör inte då de druckit.

0 Polisens trafikövervakning påverkar val av hastighet.

Prövotiden på körkortet kan påverka föraren att köra

försiktigt. i
0 Fartens tjusning kan påverka föraren att köra för fort.
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7 Diskussion

7.1 Metoddiskussion

Metoden som använts i denna studie har bedömts som

mycket användbar pga. studiens syfte. Syftet var tämligen

övergripande och betonade nödvändigheten av flera olika

synsätt för att ge bästa underlag för såväl en bedömning av

resultatet som en garant för helhetsbilden. Metoden är

dock inte perfekt och inte heller utan frågetecken.

Studien har bedrivits med alla de konsekvenser som det

innebär när en förfrågan kommer från ett statligt institut.

Urvalsförfarandet kan naturligtvis kritiseras, speciellt

med tanke på att ingapåminnelser skickades ut. Kanske kan

detta innebära att studien egentligen bygger på en mycket

liten grupp personer som är speciellt intresserade av

trafikfrågor. Intentionen med utskicket var att samla in en

grupp villiga intervjupersoner och sedan göra ett slump-

mässigt urval. Nu blev det inte så pga. yttre omständigheter

och vilken betydelse det har för resultatet är därför ovisst.

I den här sortens studier vore det självklart även intressant

att undersöka personer som inte säger sig vilja medverka.

Dock säger det sig självt att man inte kantvinga någon att

ställa upp på en intervju. Vad gäller urvalskriteriema kan

även dessa ifrågasättas. De är dock berättigade med tanke

på syftet med undersökningen. De skulle ha gått hela

utbildningen på det sätt som var planerat och de skulle

numervara nya körkortshavare. Den gruppen var vid början

av detta arbete 88 st. Sannolikt skulle även de som tagit

körkort innan 1996 kunnat tillfrågas, men då skulle de inte

vara lika oerfama som resten. Det positiva skulle vara att

undersökningsgruppen skulle bli större och tåligare mot

slumpinilytande. Konsekvensen av det bortfall som stu-

dien drabbades av är svår att bedöma, men generellt kan

sägas att undersökningen blir mer tillförlitlig om alla

moment följer den design som önskas från början, något

som alltså inte hände.

I en kvalitativ studie som den här är det besvärligt att

göra en bedömning av undersökningens kvalitet. Ändå är
naturligtvis kvaliteten på undersökningen fundamentalt för

om resultatet skall kunna betraktas som vetenskapligt eller

inte. Staffan Larsson (Starrin mfl., 1994) har utvecklat

kvalitetskriterier för kvalitativa studier. Bedömningen av

den här undersökningens kvalitet kommer att göras utifrån

de övergripande rubriker som Larsson ställer upp för kvali-

tetskriteriema. För en mer ingående bedömning hänvisas

till Larssons kapitel i Starrin mfl., 1994.

Kvaliteter iframställningen som helhet

Valet av vetenskaplig inriktning kan alltid diskuteras. Huru-

vida den vetenskapliga inriktningen stärker eller försvagar

den här undersökningen är liksom alltid en fråga för

betraktaren. Studien avser dock att så gott det går förklara

inom vilka premisser den genomförts för att underlätta
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denna bedömning. Jag anser att resultatet är giltigt även om

det är konstruerat utiñån min personliga referensram. Ett

resultat är i och för sig enligt min uppfattning alltid

konstruerat eftersom metoder inte är neutrala. Därför är

det viktigt att tillvägagångssättet är utförligt beskrivet så

att andra kan göra en oberoende bedömning. Medtanke på

detta har studien en klar svaghet eftersom en försvinnande

liten del av intervjusvaren tagits med i rapporten och där-

med är en läsare alltid tvingad att göra sin bedömning på

ett axplock som författaren gjort.

Ett Viktigt kvalitetskriterie är den interna logiken och

graden avharmoni mellan del och helhet (Starrin mfl.,

1994). Intentionen i detta arbete har varit att konsekvent

använda sammabegrepp för att inte förvilla läsaren. Huru-

vida del och helhet hänger ihop måste återigen vara en fråga

för varje läsare.

Kvaliteter hos resultaten

Som nämnts tidigare är det en svaghet att bara vissa delar

av det inhämtade materialet kan användas i rapportskri-

vandet. Å andra sidan vore rapporten så oerhört tj ock och

i stora delar ointressant för en läsare om allting skulle ha

tagits med. Även om all data skulle skrivits ned i rapporten

så skulle den osynliga informationen som varje intervju-

tillfälle gav undanhållits. En rapport kan därför inte till

fullo täcka in allt som framkommit i undersökningen hur

den än presenteras. Som författare harjag istället försökt

förmedla den innebördsrikedom som intervjupersonerna

uppgivit, genom att presentera belysande citat.

För att redovisa resultaten på ett bra sätt krävs en bra

struktur i rapporten. Det är alltid en svår avvägning att

bestämma vad som skall stå i rapporten och vad som är

onödigt. Självfallet finns varje del av arbetet med av en

anledning, ñågan är bara om undersökningen presenterats

som en helhet eller som olika delar. Tanken har varit att

leda läsaren till problemet för att sedan presentera resul-

taten.

En värdefull studie bör naturligtvis tillföra något som

man inte visste innan man började med studien. Teoritill-

skottet av den här undersökningen är litet, men resultaten

bidrar till en ökad förståelse för problematiken kring förar-

utbildningar.

Validitetskriterier

I den här formen av studier finns det alltid en tveksamhet

inför vad som kan betraktas som hög respektive låg vali-

ditet eftersom resultatet så som det framställs i rapporten

inte är en exakt redogörelse för varje individs uppfatt-

ningar. Vad som däremot blir intressant när en kvalitets-

bedömning skall göras är om undersökningen trots allt

bedrivits på ett vetenskapligt tillvägagångssätt.
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Något som talar för att studiens resultat är tillförlitligt

är att intervjupersonema givit liknande svar i såväl intervjun

som i enkätema (Berg, 1998). Vidare pekar resultaten på

mångaredan kända faktorer, vilket kan anses vara ett tecken

på god validitet. En annan sak som höjer trovärdigheten är

att den teoretiska referensramen kan ges en empirisk för-

ankring. Naturligtvis måste en undersökning även upptäcka

något nytt för att bedömas ha god validitet. Det har den här

studien kanske varit mindre bra på, men viss ny kunskap

har ändå kunnat redovisas. Framförallt har studien bidragit

med att öka förståelsen för hur unga bilförare tänker kring

trafik och trafiksäkerhet. Huruvida tolkningen av datan

skett på ett vetenskapligt sätt eller inte är svårt att bedöma.

Av samma anledningar somhittills presenterats så kan ändå

tolkningama sägas stämma bra överens med tidigare kun-

skap, vilket borde stärka studiens validitet.

En annan kvalitet i detta arbete är att slutsatserna är

begränsade och öppna för olika bedömningar. Inga för

långtgående konsekvenser av resultatet har gjorts enligt

min uppfattning. Kunskap av det här slaget bygger på tolk-

ningar och är därmed alltid vinklade. Därför är det också

viktigt att inte dra för storaväxlar av resultatet. Man kan

ställa sig frågan om en annan forskare skulle fått samma

resultat som denna studie fått? Nej, givetvis inte exakt, men

det är troligt att huvuddragen blivit ungefär de samma.

7.2 Resultatdiskusslon

Resultatdiskussionen är uppdelad i två avsnitt. Det första

avsnittet år en analys av resultaten i förhållande till de

teorier som tagits upp i arbetet. Det andra avsnittet är en

analys kring undersökningens konkreta üågeställningar. Än
en gång kan det vara av betydelse att påpeka att varje teori

förklarar olika delar av förarbeteendet och att alla teorier

kompletterar varandra.

7.2.1 Analys av resultaten i förhållande till teorier
om förarbeteende

I denna del kommer resultatet att belysas utifrån den tidi-

gare forskningen och de aktuella teorier som tagits upp.

Alla teorier som har beskrivits i denna studie kan på olika

sätt förklara intervjupersonernas svar. För att begränsa

analysen kommer därför inte alla intervjuer att analyseras

ur alla teorier, Vilket sannolikt vore fullt möjligt men inte

tidsmässigt försvarbart. Analysen är istället uppbyggd så

att varje teori analyserar de delar av resultatet som den

teorin har bäst förklaringsvärde på. Resultaten underbyggs

av den helhetsbild som litteraturstudien, intervjuerna och

enkätema tillsammans gett. Kort sagt utgör detta avsnitt

en uppdelning av vad de olika teorierna kan förklara av

undersökningens resultat.

Flera intervjupersoner uppgav att olyckor uppkommer

pga. olyckliga omständigheter. En dominerande åsikt inom

denna grupp var att man helt enkelt hade otur. Olycks-

fågelteorin behandlar just detta. Något som kan sägas
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underbygga den här teorin är den person som säger att hon

inte har tendensen att råka ut för olyckor. Med detta

uttryck ger hon också intryck av att ha uppfattningen att

andra förare kan ha denna tendens, dvs. att vissa personer

är mer olycksbenägna än andra. Den tidigare forskningen

kan faktiskt till viss del stödja detta påstående, beroende

på vilka personlighetsdrag man väljer att belysa. En stor

nackdel med att se saker och ting ur Olycksfågelteorins

perspektiv är att man som förare inte behöver förändra sitt

eget körbeteende så att det blir mer trañksäkert eftersom

det är andra som råkar ut för olyckor. Skulle man själv råka

ut för en olycka förklaras dettamed att man bara haft otur

att vara på fel plats vid fel tillfälle. Ett mer användbart sätt

att använda Olycksfågelteorin är att använda den som en

förklaring till det glapp som framkom i resultatet mellan

kunskaper och eget förarbeteende. Man kör inte som man

vet är trafiksäkert eftersom man är övertygad om att man

själv inte är en olycksfågel och därmed är det upp till

slumpen om man råkar ut för en olycka eller inte.

Vad teorin Trafikanten som ett offer för en alltför

krävande miljö kan hjälpa till att förklara är intervjuper-

sonemas åsikter om det besvärliga i att köra bil. De flesta

anser dock att det inte är speciellt ansträngande att köra

bil. Det fanns dock några personer som betonade den stora

mängd information som måste behandlas samtidigt som

man var tvungen att utföra rörelser för att framföra for-

donet kontrollerat. Återigen förefaller det troligt att det

bästa sättet att använda teorin på är ett helt annat än det

avsedda, nämligen det faktum att intervjupersonerna är

dåliga på att relatera risker till sig sj älva och därmed inte

har något eget ansvar för eventuella olyckor. Kanske kan

det vara så att olyckor uppkommer pga. att vi satt oss i en

alltför besvärlig situation, dvs. i en bil. Med detta synsätt

tillskrivs återigen inte föraren något personligt ansvar,

något som ett par intervjupersoner antydde.

Omman ser på resultatet med synsättet att människan

själv kontrollerar köruppgiften (den tredje teorin), ñnner

man Hera beröringspunkter. En övervägande del av intervju-

personema anser liksom teorin att föraren sj älv bestämmer

svårighetsgraden i sina uppgifter. De uppgav också att de

förändrade sitt eget beteende, främst genom att bli mer

försiktiga, efter en kritisk incidens. Med denna teori skulle

detta förklaras att föraren överskridit sin eget uppsatta

risknivå. Att intervjupersonerna har egna säkerhetsmargi-

naler inom vilka man försöker hålla sig verkar med detta

synsätt sannolikt. Denna studies resultat pekar mot att

intervjupersonerna i sådana fall har små säkerhets-

marginaler. Vissa intervjupersoner säger sig medvetet åka

lite för fort men skulle aldrig kunna tänka sig att köra så

pass mycket för fort så att de kände sig osäkra över situa-

tionen. Man känner sig helt enkelt inte farlig och därför

är också den bristfälliga hänsynen gentemot riskerna, med

detta synsätt, lätt att förklara. Man upplever sina säkerhets-

marginaler som tillräckliga. Då blir det också logiskt att
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köra för fort, - det ärju inte farligt! Denna teori menar

i stor utsträckning att man som förare inte är medveten

om risker, vilket kan ses på två olika sätt. Det första är

att upplever eller uppfattar risker och det andra är att

manförstår eller begriper risker. I denna studie förefaller

det som om intervjupersonerna mycket väl förstår, dvs.

man har kunskap om, risker men är sämre på att uppleva

_ risker, dvs. se risker och ta åt sig av kunskapen.

När det gäller teorin om Den automatiserade trafikan-

ten kan resultatet förklaras på ett annat vis. När inteeru-

personema säger att de inte tycker det är speciellt ansträng-

ande att köra bil behöver inte detta innebära att de förbiser

många saker. Tvärtom kan man anta att delar av körningen

är så inpräntade så att de kan ägna sin tankemöda åt något

annat än hur de ska framföra fordonet. Denna teori kan

belysa problemet med överskattning av den egna körför-

mågan på ett intressant sätt. Kanske kan det vara så att den

lättnad man känner när delar av körningen blir automati-

serade kan förklara inteer upersonemas överskattning av

den egna körförmågan. När man upplever att körningen inte

är ansträngande längre tror man sig vara bättre än vad man

i sj älva verket är. Eftersom unga bilförare har den osäkra

känslan (som de flesta uppger sig ha i början av övnings-

körningsperioden) i färskt minne så uppfattas lättnaden

över att vissa beteenden automatiseras som ett bevis på att

man utvecklas och blir bättre. Äldre förare kan knappt
komma ihåg att de haft problem med förfarandet hur man

kör en bil och upplever därför inte samma drastiska utveck-

ling på kort tid. Man upplever sig därför inte heller så

mycket bättre än andra förare, åtminstone inte i samma

utsträckning som nya unga förare gör.

Teorin om Den sociala trañkanten har ett stort för-

klaringsvärde. En vanlig uppfattning bland de intervjuade

var att man inte kör på samma regelföljande vis som man

gör på körskola. En inte alltför drastisk slutsats är att de

nya körkortsinnehavarna anpassar sig efter den övriga tra-

flken. En alternativ slutsats är att övriga bilförare upp-

fostrar nya bilförare till de beteenden som förväntas av dem

in trañken. I resultatet framkom att förare kommunicerar

med varandra och alla mtervjnpersoner uppger något som

får dem att påverkas i sitt eget körbeteende som kan här-

ledas till en social inverkan. Den sociala betydelsen måste

ses som lika självklar som problematisk.

Erfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten är väl

dokumenterad i den tidigare forskningen. I denna studie har

alla intervjupersoner varit positiva till den långa övnings-

kömingsperioden. Inte alla tror att den haft en avgörande

betydelse för hur de kör nu, men det är ändå en enstäm-

mighet i att det är bra att få börja övningsköra vid 16 års

ålder. Att de intervjuade fått större erfarenhet av bilkörning

än de som började övningsköra vid 17,5 års ålder är själv-

klart och med synsättet att erfarenheten har betydelse för

trafiksäkerheten måste denna åtgärd anses vara trafik-

säkerhetshöj ande. Denna teoris betydelse för införandet
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av den längre övningskörningsperioden är så självklar

så att någon utförligare analys anses överflödig.

7.2.2 Diskussion kring undersökningens konkreta

frågeställningar

Den fortsatta resultatdiskussionen är uppdelad efter ord-

ningen i resultatavsnittet. Resultatdiskussionen syftar till

att generera hypoteser inom problemområdet. Hypote-

serna grundas på intervjuerna, enkäterna och litteratur-

genomgången. Avsikten är att belysa valda delar av resul-

tatet som kan ligga till grund för fortsatt forskning.

Kursen vid Ytongbanan

Deltagarna av förarutbildningen vid Ytongbanan har varit

mycket positiva till utbildningen. Detta är betydelsefullt i

inlämings situationer. Att deltagarna är positiva ger dem

betydligt bättre förutsättningar för att lära sig. De praktiska

delarna upplevdes som roligast i utbildningen och dessa

delar mindes också i större utsträckning än de teoretiska

delarna. En utbildning måste i och för sig också kunna

förmedla information så att den tas emot och blir till ny

kunskap för eleven. Frågan hur mycket kunskap som

utbildningen gett deltagarna är mer oklart.

Något mycket intressant är att en stor del av deltagarna

faktiskt visar stor kännedomkring det som avsågs. Det som

verkar gått hem är dock inte det som de sagt varit roligt

och lärorikt utan snarare det övergripandet målet att ge

deltagarna insikt och medvetenhet, dvs. det som mestadels

togs upp under teorin. Kunskaperna om unga bilförare är

stor i hela gruppen. De känner till att unga bilförare råkar

ut förbetydligt fler olyckor, att de överskattar sin förmåga,

att de kör mer konfliktfyllt etc. Vad det beror på kan omöj-

ligen besvaras, men faktum kvarstår att de känner till sina

svagheter, även om de skattar sig själva högt, så är de med-

vetna om människans begränsade förmåga.

Vad den här studien kan bidra med är deltagarnas upp-

levelser av sitt körbeteende. Här framkommer att de inter-

vjuade knappast kan anses vara trafiksäkra förare . Flera

personer ger sådana utsagor som omöjligen kan anses vara

ett trañksäkerhetsbefrämjande. Det är helt klart att det

inom gruppen finns personer som inte sätter säkerheten

främst.

Sammanfattningsvis kan sägas att den stora kännedom

som deltagarna vid Ytongbanans utbildning har angående

unga bilförares trafiksäkerhetsproblem inte utesluter tra-

frkfarliga och oförsiktiga förarbeteenden.

Den egna körförmågan och risker i trafiken

De intervjuade anser sig vara bra bilförare. De uppvisar

också ganska goda kunskaper om vad som är farligt och

riskfyllt i trafiken. Vad som däremot har visats är att de inte

ser sig själva som en risk. De kopplar inte sina kunskaper

till sin egen person. Om utbildningen hade förmedlat sitt

budskap borde deltagarna i det närmaste uppfatta sig sj älva

som en potentiell risk i trafiken. Detta har inte skett.
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Anledningarna kan naturligtvis vara flera, men det före-

faller naturligt att lita på sig själv eftersom man aldrig avser

att råka ut för en olycka. Risker uppfattas därför som något

avlägset, som i och för sig kan drabba vem som helst, men

som inte upplevs som ett så pass stort problem så att det

formar det egna förarbeteendet.

En stor tilltro till den egna förmågan innebär att man

tror sig kunna hantera farliga situationer. Några av del-

tagarna säger också att halkutbildning fått dem mer själv-

säkra och övertygade om att de faktiskt klarar av halt väglag.

Denna övertygelse måste ifrågasättas vad gäller dess inver-

kan på trafiksäkerheten. En mer givande övertygelse, ur ett

trafiksäkerhetsperspektiv, vore att uppfatta sig som ganska

osäker på halt väglag och därför köra försiktigt istället.

Detta säger också en del av deltagarna och de uppger också

en större försiktighet i sin beskrivning av körstilen än de

övriga.

Det som deltagarna uppfattar som problematiskt i trafi-

ken uppfattas i större utsträckning som ett problem utanför

den egna bilen. Det som uppges vara särskilt besvärligt är

väder, halka, trafiken utanför , djur i närheten av vägen och

regelbrott från andra trafikanter. När det gäller uppfatt-

ningen om vad som är ett trafiksäkert beteende anges i

stort sett uteslutande förarbeteenden, något som alltså

styrs inifrån den egna bilen.

Även detta avsnitt pekar alltså på ett glapp mellan kun-
skap och faktiskt beteende. Inte alls lika tydligt som det

tidigare avsnittet men ändå till så pass stor del så det kan

vara av betydelse. Deltagarna har ganska brakunskaper om

problemet, men skattar inte sin körförmåga realistiskt,

vilket kan vara en effekt av utbildningen men inte behöver

vara det.

Värderingar och attityder om trafiksäkerhet

Vad gäller värderingar och attityder är diskussionen mer

besvärlig. Vissa saker anses som självklara och andra för-

bises. Deltagarna verkar vara bra på att följa vissa av trafik-

reglerna och bryter medvetet mot andra. Lagarna om

bältesanvändning och trafiknykterhet följs medan hastig-

hetsbegränsningar bryts. Samtidigt säger deltagarna att

olyckor i de allra flesta fall uppkommer genom att föraren

håller för hög hastighet och inte hinner undvika problemet.

Detta kan ses på olika sätt. Ett sätt är att regelefterlevnaden

inte följer något logiskt mönster, eftersom det är mycket

tveksamt om bilbältesanvåndning innebär färre antal

olyckor. För endjupare diskussion av bältesanvändning och

olycksinblandning hänvisas till Evans (1991). Följderna av

olyckor där man inte använt bilbälte blir däremot desto mer

betydelsefulla. Ett annat sätt att se det på är att man genom

att köra nyktert och fastspänd känner sig så pass skyddad

att en hastighetsökning inte spelar någon roll. Detta talar

alltså för någon form av kompensation, dvs. man kör lite

för fort eftersom man sitter fastspänd och därmed säkert .

Några av deltagarna säger dock, helt motsatt det före-
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gående stycket, att de är mycket angelägna om att hålla

hastighetsbegränsningama. Detta är onekligen trafiksäker-

hetsbefrämjande och kanske kan förklaras av att utbild-

ningen påverkat dem till laglydiga bilförare. Själva säger

de också att det är ett intresse i sig självt att köra försiktigt

men några säger att det finns andra mer betydelsefulla

anledningar än de säkerhetsmässiga. De vanligaste är att

manvill undvika böter eller indraget körkort, att manmåste

sköta sig tills prövotiden på körkortet gått över eller att

det var så besvärligt att klara körkortsprovet så att man inte

tror sig klara av det igen. Polisens närvaro på vägarna anses

vara av stor betydelse för deras körbeteende och

trafiksäkerheten i stort.

7.2.3 Hypoteser ur denna studie

Utifrån resultatet och diskussionen presenteras nedan fyra

hypoteser som en tolkning av de resultat som framkommit

Hypotes 1

 

Stora kunskaper bland unga bilförare om riskgrupps-

tillhörigheten har liten eller ingen betydelse för det

egna körbeteendet.

i undersökningen. Hypotesema skall betraktas som en

möjlig utgångspunkt för fortsatt forskning.

Denna hypotes grundar sig i de motstridiga resultaten

att de intervjuade hade goda kunskaper om risker trots att

de berättade om säkerhetsmässiga brister i sitt kör-

beteende. Det kan antas att kunskaper ändå kan ha en effekt

över tid. Därför är det möjligt att goda kunskaper om trafik-

säkerhet kan påskynda ett trafiksäkert förarbeteende,

dvs. man utvecklar ett säkert förarbeteende snabbare än

de som har dåliga kunskaper. På kort sikt förefaller det

däremot osannolikt. Innebörden av hypote sen kan även

diskuteras ur ett mer generellt perspektiv. Det går tex.

att jämföra med fenomenet rökning. I stort sett alla

rökare är medvetna om hälsoriskerna men slutar ändå

inte. I dagsläget kan denna hypotes bidra till en intressant

diskussion kring unga bilförares trafikproblem och till

viss del till ett nytt förhållningssätt till hur man bör se på

Hypotes 2

 

Unga bilförares överskattning av den egna körförmågan

kan inte förklaras av bristen på kunskap om unga

bilförares olycksinblandning.

 

sambanden mellan kunskaper och körbeteende. För att

verifiera eller falsifiera denna hypotes krävs en

körbeteendestudie.

Denna hypotes påminner i mångt och mycket om den

första hypotesen, dvs. att insikt inte i sig själv leder till
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i något givet beteende eller någon given uppfattning. För att

verifiera eller falsiñera denna hypotes skulle ett möjligt

tillvägagångssätt vara att jämföra olika insiktsskapande

Hypotes 3

 

Unga bilförares val att köra enligt hastighets-

begränsningama kan inteförklaras av trafik-

säkerhetsma'ssiga motiv.

förarutbildningars effekt på unga bilförares realism i sin

skattning av den egnakörförmågan.

Den här hypotesen grundar sig på att intervjuper-

sonerna till stor del uppger andra motiv än desäkerhets-

mässiga vad gäller att köra för fort. Det har framkommit

att det finns andra motiv som verkligen påverkar hastig-

heten. En fortsatt undersökning borde kunna ge förslag på

åtgärder som syftar till en större regelefterlevnad av

hastigheten. En annan möjlig studieinriktning vore att
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Hypotes 4

 

För att kunna påverka unga bilförares körbeteende

måste andra än trafiksäkerhetsmässiga motivatorer

också belysas.

 

undersöka vilka motiv som ligger till grund för valet av

hastigheten bland unga bilförare.

Denna hypotes bygger på vad de intervjuade uppger

påverkar dem att köra säkert och enligt trañkreglema.

Exempel på motivatorer kan vara ekonomi, milj ö, rörelse-

förmåga etc. En utbildning eller åtgärd som kombinerar

trañksäkerhetstänkande och bättre ekonomi borde kunna

vara effektiv. Mankan anta att då säkert förarbeteende pre-

mieras och belönas så borde detta ha en positiv effekt

på antalet olyckor.
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BILAGA1

SID 1 ( 10)

Frågor om bilkörning och om trafiksäkerhetskursen på Ytongbanan

 

1. Kön?

D Kvinna

DMan

  

2. När är Du född?

Är .................... Månad .............. ..

  

3. När ñck Du körkortstillstånd för personbil?

Ar ..................... Månad ............... ..

    

4. När tog Du körkort?

År ................... .. Månad ................ ..

CI Har inte tagit körkort. Gå direkt till fråga 16!

  

5. Hur långt uppskattar Du att Du kört sedan Du fick Ditt bilkörkort?

Ange så noga Du kan.

............................

   

6. Vem har varit Din privata handledare?

D Mamma

ü Pappa

ü Syskon

CI Annan släkting/bekant

D Annan person, nämligen ........................................................... ..

D Ej haft privat handledare
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BHAGA 1

SID 2

         

D Jag körde lika mycket under hela min övningskörningstid

D Jag körde mycket i början och minskade mängden

övningskörning ju närmare uppkömingen jag kom

D Jag körde lite i början och ökade mängden övningskörning

ju närmare uppkömingen jag kom

D Jag körde mycket i början och i slutet av övningskömingsperioden.

Däremellan körde jag ganska lite

D Jag körde lite i början och i slutet av Övningskörningsperioden.

Däremellan körde jag ganska mycket

ü Annat ............................................................................................................................................... ..

l O U O O O l i O I i O I I l I i i C O C O I O 0 I O i I I l I l O i 0 O I I 0 0 O D O i I I i I i 0 i I I I 0 D l I 0 O D I i l I i O O O i O 0 O O 0 0 0 U I i i I I i I i l O i I i 0 0 O i O O 0 0 I I l C O I I i 0 i i i I 0 D O I 0 0 i 0 O I I 0 O I O I O I i i i i O D O C O 0 i I O O 0 O 5 I I i l l i 0 D I i 0 0 0 I.

D o I 0 o 0 0 o o n 0 0 0 C O I i I O I i i o o 0 o 0 0 0 i O i l i c i i c 0 I 0 c 0 i 0 O o I I o 0 i l 0 o o v 00 c 0 0 o o 0 0 i I I I i c i o c C u c o oc u o n l 0 O 0 0 O I I 0 O I C i i 0 0 | O o i o0 0 i 0 I l I l I l l i I 0 0 O 0 t i u 0 0 o o o i 0 c o 0 o l i o 0 i o I 0 i 0 I i l i i D o 0 o l o 0 o 0 0 .I

7. När övningskörde Du första gången?

År ................ .. Månad ................ ..

8. Hur ofta hade Du som regel körlektioner privat och i trafikskola?
(Sätt ett kryss i varje spalt)

Privat I trafikskola

Tre eller flera gånger i veckan D D

Två gånger i veckan D E]

En gång i veckan 0 D

Två eller tre gånger i månaden D D

Mer sällan D U

Aldrig D D

Annat. Vad? ........................................................................................................................................... ..

9. Hur många praktiska körlektioner har Du haft i trafikskola och privat?
(Ange så noga Du kan)

Ca ............. .. lektioner i trafikskola om .................... .. min/lektion

Ca ............. .. timmar privat

10. När, under Din övningskörning, körde Du som mest eller minst?
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BILAGA 1

SID 3

  

11. Vad har påverkat Dig att övningsköra privat eller i trafikskola så som Du har gjort?

Rangordna följande alternativ från 1 (mest viktig) till 7 (minst Viktig). Du får endast i
använda siffran 1 en gång, siffran 2 en gång osv.

D Jag ville genomföra min utbildning till lägsta möjliga kostnad

D Jag ville få en utbildning som gjorde mig till en säker bilförare

(samspel med andra trafikanter, lära mig olika trañkmiljöer etc.)

D Jag ville bli klar med mitt körkort så snabbt som möjligt

0 Jag ville bli en förare som är tekniskt skicklig på att hantera en bil

(ñckparkera, växla, bromsa etc)

E' Iag ville få stor vana av bilkörning innan jag fick mitt körkort

D Jag ville ta mitt körkort på enklast möjliga sätt

0 Jag ville lära mig teorin så enkelt och så snabbt som möjligt

   

12. Har Din privata handledare och trafikskolan haft något samarbete vad gäller

Din övningskörning?

Ja, mycket Nej, inte alls

Cl CI El El Cl CI Har inte kört i trafikskola

Omja, var Din privata handledare och trañkskoleläraren överens om hur man

ska köra bil?

Ja, alltid Nej, aldrig

CI EI D"El El
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BHAGA 1

SID 4

 

13. Jämför Dig själv med bilförare i allmänhet. Försök bedöma om Du är bättre, sämre
eller lika bra som dem i följande avseenden. (Sätt ett kryss på varje rad)

Mycket Något Lika Något Mycket

bättre bättre bra sämre sämre

Att köra bil i halt väglag CI EI Cl EI CI
Att köra fort om det behövs D D D D D

Att häva en ofrivillig sladd U D D D U

Att förutse vad som kommer att hända G D D D D
i trafiken

Att köra försiktigt D D D D D

Att köra bil i mörker Cl E] E] EI CI
Att klara av kritiska situationer D D D D E]

Att köra med stora säkerhetsmarginaler D D CI D D

Att reagera snabbt D D D D E'

Att göra säkra bedömningar D D D C' D

CI El EI EI ElAtt inte hamna i kritiska situationer

   

14. Här nedan följer några påståenden om hur man kan köra en bil. Kryssa i för varje

påstående hur ofta de stämmer in med Dig själv som bilförare.

Mycket Ofta ' Sällan: Mycket

ofta sällan

Uppmärksamt D D D D

Försiktigt C' D D D

Offensin D D D D

Tålmodigt D D D D

Tolerant D D D D

Hårt E] EI EI EI
Snabbt D D D D

Behagligt D D D U

Kraftfullt CI EI Cl' EI
Fort CI El CI El
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BILAGA 1

SID 5

 

15. Här nedan följer några påståenden. Vi ber Dig att för vart och ett av dessa markera

med ett kryss om Du instämmer eller inte. Det finns inget rätt eller fel svar.

Instäm- Instäm- Varken Tar Tar helt
mer mer för eller delvis avstånd
helt delvis emot avstånd

- Att köra fort är farligt oavsett väg- D D D D D

standard

- Hastighetens betydelse för trafik-
säkerheten är överdriven

- Man bör alltid ta det säkra före det
osäkra när man kör bil

- Jag kan åka med förare som kör fort
omjag märker att de kan hantera bilen

- Det är viktigare att följa trañkrytmen
än att följa hastighetsgränserna

- Ibland måste man chansa lite när man
kör bil

- Det borde vara fri fart på de bästa
motorvägama

- Det är tveksamt om bilbältet gör någon
nytta om man endast kör i 30 km/h

- Gränsen för rattfylleri borde gå vid
0 promille och inte som nu vid 0,2

- De som kör bil långsamt är jobbiga

- Att köra 5 eller 10 km/h för fort är ok

- Om trafiken ökar bör man också accep-
tera en ökning av antalet trafikolyckor

- Det är ok att köra med lite kortare av-
stånd till framförvarande om man kör
koncentrerat

I
U
U
U
U
D
D
U
U
D
D
U
D

- Jag håller koll framåt efter polis-
kontroller

- Man ska alltid följa de trafikregler som
finns

0 Jag tar aldrig chanser när jag kör bil

- Det är inte så allvarligt om en erfaren
bilförare överskrider en hastighetsgräns

EJ
D
D

U
El

U
B
U
D

D
U

EJ
C]

D
El

D
D

D
U
U

D
D

D
B
U
D

U
D

D
EI

D
D

U
U

U
D
U

EI
EJ

EI
D
E
U

U
U

U
U

El
EJ

[3

0
0
0
0
0
U
D
U
D
D
D
U
D
D
D
U
D

E
D
G
E
!

- Man bör alltid köra med sådana margi-
naler som tillåter att oförutsedda
händelser kan inträffa
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E
I
E
I
U
D
U
U
D
D
U
D
U
D
U
U
U
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8 I D 6

Fortsättning på fråga 15 f

Instäm- Instäm- Varken Tar Tar helt I Kan
mer mer för eller delvis avstånd I inte ta
helt delvis emot avstånd I ställning

1

D D D U U- Att köra bil säkert är mer för gamla D
människor än för yngre

- Det är kul att komma iväg först vid D
omslag till grönt

- Det är viktigt att använda bilbältet
även om man kör korta sträckor

- Även om vissa kör för fort kan de ü
vara säkra bilförare

- Mitt intresse för trañksäkerhetsfrågor D
har ökat under den senaste tiden

- Jag tycker att det är ok att köra för D
fort om det inte är för mycket trafik

- Jag kör bil precis som jag själv vill och El
ingen ska tala om för mig hur jag bör köra

- Om man är duktig på att köra bil är det
ok att köra fort

- Jag kan åka med en förare som har D
druckit om jag känner och litar på
honom eller henne

0
0
0
0
0
0
0
0
0

U
D

D
D

U
U
U

U
D

D
D
D
U
U
U
D
U
D

EJ
U
D
U
U
U
D
D
D

EI
U
U
U
U
U
D
D
D

- Jag bryr mig inte så mycket om hur D
andra kör, bara det inte påverkar mig

  

16. Den fortbildningskurs Du fick erbjudande om att gå bestod av tre kurstillfällen.

Sätt ett kryss för de kurstillfällen då Du deltog.

1D 2D 30

Inget kurstillfälle D Tack för hjälpen.

Var snäll och skicka in
Ditt svar i det portofria kuvertet.
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17. Försök att göra en bedömning av de delkurser Du deltog i genom att sätta
ett kryss i de femgradiga skaloma nedan.

Tyckte Du att delkurs 1 var:

Bra D D D D D Dålig D Vet ej

Intressant D D D D D Ointressant Cl Vet ej

Rolig CI CI CI CI El Tråkig Cl Vet ej

Nyttig CI EI EI CI CI Onyttig CI Vet ej

Tyckte Du att delkurs 2 var:

Bra 0 D D D 0 Dålig ü Vet ej

Intressant D D D D D Ointressant D Vet ej

Rolig D U D D D Tråkig 0 Vet ej

Nyttig D D D a a Onyttig D Vet ej

Tyckte Du att delkurs 3 var:

Bra CI CI Cl CI CI Dålig CI Vet ej

Intressant D D D D D Ointressant 0 Vet ej

Rolig D D E' a a Tråkig 0 Vet ej

Nyttig D D D D D Onyttig D Vet ej

18. Hade Du Din privata handledare med vid de tre kurstillfällena?

Kurstillfälle l Kurstillfälle 2 Kurstillfälle 3

Du CINej DJa DNej CIJa UNej
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19. Fanns det vid de tre kurstillfällena någon övning Du tyckte var särskilt
givande respektive inte alls givande?

Kurstillfälle 1:

Givande .................................................................................................................................................. ..

Inte alls givande ..................................................................................................................................... ..

Kurstillfälle 2:

Givande ....................................................................................................................................................

Inte alls givande ..................................................................................................................................... ..

Kurstillfälle 3:

Givande .................................................................................................................................................. ..

Inte alls givande ..................................................................................................................................... ..
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20. Har de tre kurserna på något sätt påverkat Ditt beteende som bilförare, antingen på
kort sikt (direkt efter kursen) eller på lång sikt (6 månader eller mer efter kursen)?

Kurs 1:

D Ja

0 Nej

D Tveksamt/ Vet ej

Om Du svarat ja, ange på vilket sätt.

Kort sikt

El
Cl

Lång sikt

I I l i i I I i i 0 0 i o o 0 n 0 o 0 0 i I I I i l I I I i i o 0 i 0 0 o o 0 0 o 0 i | 0O 0 C l i l l I I I 0 O I I l I I D I I D I I u i o 0 i o I 0 0 i o 0 o o 0 0 o 0 0 0 i 0 0 l C I 0 I c i i 0 I t i u II l I I I I O l l I I I 0 0 I I i l I i I i l n I 0 0 l i o I I o o a i I I i l C D O 0 u O C 0 l O i I O i i c .u

D C O 0 O I O l 0 o 0 I 0 0 I I 0 0 I i i 0 0 i l O o o 0 0 0 0 O i o 0 0 0 C I I I l I I u I o i I i o o 0 c o i 0 i t i 0 l 0 i O 0 0 C 0 0 O O 0 0 O 0 0 O O i O O 0 l i I l I l D l I 0 C I c I I t i D 0 0 i i C I 0 i i l C 0 i D 0 O 0 0 i O O I I 0 I v 0 I i i O i 0 I O l 0 I i i 0 0 l C l I D 0 0 0 0 I i I a I c o D .I

Kort sikt

CI
Cl

Lång sikt

D Ja

D Nej

D Tveksamt/ Vet ej

Om Du svarat ja, ange på vilket sätt.

I I D O I I i O 0 O l l O I i i i 0 l i I 0 O C O D I l 0 I i I i i I O i 0 C i 0 l l C i l C I C i l O 0 O O I D 0 l i i I l O I O I i I l O O C U O I 0 0 i l O 0 C i O i l I i i 0 0 i i D i 0 i C O D i I D I I I l I I l I O O I O C 0 l O I I I i i i i I l O I I i O i I i I i 0 I O O 0 i I O O O O O C 0 U i O 0 O I O I .i

o I i O c I O I I I I i i i 0 0 o 0 a 0 u 0 i o i0 O O 0 l O i O I l l l i i 0 i I l i 0 c C I | O u 0 0 0 i 0 l c i 0 0 i 0 O 0 0 o 0 C I I u l l O n I Di 0 i l 0 i i I l O i 0 i i c O i I 0 I i I i I i I i 0 i l I i i i 0 0 O 0 O I i 0 I i i i I I 0 l l o I i n a n I u I n u I In 0 i i o u o o i l 0 c n o n c c u n I.

Kort sikt

EI
EI

Lång sikt

D Ja

D Nej

D Tveksamt / Vet ej

Om Du svarat ja, ange på vilket sätt.

0 i 0 l I i O l C I i O I I I 0 o i I 0 o u u i c 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o a 0 i C 0 I 0 i I O I i l I I I I I I I I I D 0 I i n O O C i O l O O C O 0 O I v 00 o 1 0 o o 0 c i 0 0 o o l 0 I 0 l 0 o i l c i i c i I l n c i I i l I I u II u o I i 0 o 0 o i n o i n I 0 a I 0 I 0 i l I 0 i c I i c I 0 c i i i I o o I o 0 00

O I 0 i 0 i I u n 1 0 0 c 0 0 I o c I 0 0 i i u i n I O I I 0 O i i o i i i 0 i i c 0 0 I 0 i O 0 c v 0 l 0 c 0 c c I a D l i i I l i i 0 i o i i I l I 0 0 i l I i u 0 i u o o a i o I i u u a o i i0 0 0 o o 0 I O O i O 0 0 i U l I i 0 0 i 0 i 0 i U D O 0 o O 0 t i 0 0 O O O 0 I I O 0 u 0 O 0 0 0 0 i 0 o 0 0 l I l I o l I.

   

21. Om Du inte tycker att någon av kurserna har påverkat Dig som bilförare,
försök att motivera varför.

i i 0 0 l l 0 0 i I 0 o I 0 I i 0 i 0 n I i O I i O o c 0 0 0 0 o 0 0 0 0 u o 0 0 i 0 u l 0 O I I i I l 0 I I 0 I I I I I I I O I O I I i l i i I i 0 0 i I l 0 0 O i a u O 0 0 0 i 0 o c 0 a q i 0 0 i I 0 I o o o i c 0 l O 0 0 0 0 O 5 l i 0 i i 0 O 0 I 0 b 0 i 0 l I 0 0 0 l 0 0 0 i i A i c o I i 0 I i n i o I u o I o 0 n .I

c i i i i I 0 0 c 0 c O i i 0 0 0 i C o l l 0 o 0 I i n I I o l i l I i i I I i i i I l I i u i l c 0 O 0 0 D 0 0 0 0 I u o c I n 0 o o 0 0 o c o o 0 c 0 c o i 0 0 I I c i o a i 0 a o I 0 0 0 i l i I 0 c I I 0 I i 0 i i I i 0 i i o 0 0 l u 0I 0 0 C 0 i c r O 0 l 0 I I I o C l i I i O 0 0 I 0 0 O 0 I 0 i 0 I i i 0 I 0 i I.

l l l o I I i u i I 0 o i i 0 0 t O 0 0 0 i I n i I i 0 t O O i O O 0 I I a I I I I D i l I 0 I I 0 O i 0 C 0 i O O D i O 0 0 D i i I 0 u 0 l I i u D l i 0 C i i O i li O l 0 0 I i O I l 0 O I l I I I O I I I i I 0 I I I I I i i l I U 0 0 i I 0 n r i o u uI u u p n u I c i I I n io n 0 I I i i v i l i i O 0 I 0 i 0 i 00

| l Io o i I 0 o i l n 0 i 0 l 0 0 c U i 0 O I l c 0 0 0 a c i 0 0 0 l I O i i I I D O l n I l I 0 I l e o s n a u o0 0 O i 0 c 0 0 i i O C C i u I i i i O 0 O v 0 l 0 l O l 0 0 I i O 0 O 0 i o I 0 0 o 0 t 0 c 0 i l i 0 O I D i l 0 O I 0 I l I I i I l I l I I c i D n n 0 0 a n I o i o n i I o I l i l I 0 l i 0 I I c i I'

i i O D O i I I i 0 I 0 5 o i 0 0 a n I 0 n I 0 n 0 0 0 l i c I I I I I l l I I 0 0 I 0 0 c 0 O I 0 0 0 I o U i i n i 0 i o 0 0 0 o 0 0 0 i 0 o l i I l 0 I I I I 0 I I I i 0 l 0 l l I 0 0 0 0 i D c i u 0 i I i l I c 0 i l l a i c c 0 0 0 O O C 0 t 0 n O 0 I D l I u 0 l i u 0 i n iO 0 0 0 O 0 l 0 l O 0 O 0 O 0 l 0 0 i 0 II
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22. Vad kommer Du ihåg bäst från de tre kurstillfällena?

Kurstillfälle l:

c u u u u o o o c u u u u ua o 0 0 u u i i 0 0 a 0 a d i i I i i 0 h 0 I h 1 l I C I I I I I l l i I l I O I i I l I I I D O O I O i O O I I 0 l I I I I 0 D I l l 0 0 i i 0 I 0 O I i 0 i l l l O 0 I l l l 0 O a 0 c I 0 l I a 0 I O I I i i i l i I n p o n I u n a c 0 0 u I I u 0 0 u u 0 o n 0 i i l 0 I 0 0 i 0 o 0 o n I II

i i i I I 0 I i O i I l I l O l l i 0 O I i l O O 0 I I l I C C I I I I i D o i o o O b 0 0 0 0 o 0 Q a 9 I i D I I r l I n l l I I l I I I I I I I i I l I u 0 0 o l i 0 o c I 0 0 o | 0 o o c O 0 0 O 0 0 O O O 0 O C i 0 0 0 0 I 0 0 c c 0 O l I I i 0 I I O 0 I l l b 0 0 a 0 O i n I i I I n i i 0 0 i a i 0 0 I I 0 n u I n II

o i i I l I I i i i O l I l I 0 i I i O I i O i 0 0 i O i i O 0 i I I i i i U I l O O D O O i i I O O I I I I l I I i i I I I U I O I I I I I U l l 0 O C O I v i i O 0 i i v i Q 0 U O v O v IO D i O O O l O i 0 i v O 0 i l i C i I 0 i I 0 I 0 O O 0 O O 0 O 0 O i O O 0 0 c o i 0 I 0 I I I l I n I I I I I I I I I C i I l I.

n i i a 0 n n n n u i i i 0 C I I O 0 0 i i C I u c 0 c u I o u u u u au cu I I I u I l I r I n I n I I i I I i I 0 i I I i a n c a n a c a u o a o c a o n o n o n n u n o I I u I c I l u n I u I n I n n o I 0 I i a e o u c n s n c 0 c 0 c o 0 l 0 0 D c o I I I I a a o 0 n o u i0 c u 0 0 a c n a I I I u c I I g u o u u.

I I I O I i i I C D I I I i O I U l D I I O l I I I D I I I 0 I l I i I I G I I i I I I I I I I I I O I I I I I I l I D O i l C I O l I i O C O O O I O l O O I I I O I I I l l I I I I I I I I l I I I I I I i I I I I I I I I I l D D O l D O l i I I I O 0 l I I I l I I l I I I I i I i 0 i i O I O I I i O I O I I I I l I I .I

I I 0 O I O C i I O D O I O C I I l I O O 0 C O l I I i O O O O O i G I O C O C U O I O U Q I U I I U O U D U O O O O O O O C 0 O 0 O i I O i O O I O i I O i I i U I I 0 i I O U U U U U U U O U i 0 I i O C Q O I O U l 0 0 O i C l I U i O O O O O 0 O O O O O O O O v I l I I I U l l 6 l I i I I I I l I I I I I I 0 I I U i i.

a i o n o c n 0 u 0 0 u o u n0 i o I u oI o I 0 0 o i I I I I n l n 0 n o o a 0 o a o o a n t a 4 a 0 I a l I b 0 l l b O b O 0 I i I l i I l i l I 0 I I 0 0 i 0 0 0 o 4 6 O i a O i o 4 O o 0 i 0 o o 0 0 i a I 0 ü a i i 0 D c l u II I u I I I n I I I I 0 c i 0 o u c a o c I o i 0 0 i i i i I l i o c i 0 c a 0 I l r n I.

u n u u iu u u u u u I i i n l o c i i I I 0 o i d 6 c I 0 i I I i l O O I I c I 0 O O l I I i l I I l O 0 O o I O i I 0 i i l I i I I I I i I 5 I | l I l 0 C | i i i 0 i | l I l l 0 i C i O O 0 0 i I I 0 0 0 c I 0 I C 0 i O i 0 l i O i 0 0 I 0 l i 0 I I i 0 i i I a 0 a 0 a l u i I l I p o 0 0 0 0 c 0 A o á a u c u 0 o I.

D I I I I D O I 0 C I I I D D O O i I I I I O I 0 O l I I I I I I I l I O i D O | O O O U U i C O I O U i O i I U O U C U O I i O O O 0 i O I I U I I D I C i i i i C O I O i O O O 9 O I 0 O D O O i O O O O i 0 O O I ' O O ' C O I I I l i O O I I I I O I I I O D O I O i O O O I I I i I I I D I O D D D O I O C I O C I O O DD

  

23. Försök att beskriva det helhetsintryck Du har av detre kurserna sammantaget
genom att ange hur mycket av kursinnehållet som Du tycker handlar om färdigheter

och/eller insikter.

Färdighet: Att lära sig manövrera bilen på rätt sätt när man befinner sig i kritiska situationer.

Insikt: Att lära sig köra på ett sådant sätt att man inte hamnar i kritiska situationer.

Inget Hälften Allt Kan ej

(0%) (50%) (100%) bedöma

FärdighetCIClCICICICIDCIUCICI CI
Insiktüüüüüüüüüüü ü

(Summan av färdighet och insikt ska bli 100%)

  

Tack för hjälpen!
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Förfrågan om intervju

Väg- och transport-
'famkningsinsütutet

Till Dig i Örebro län som tagit körkort under 1996 och 1997

Vid Väg- och transportforskningsinstitutet bedrivs undersökningar omunga bilförare med

syftet är att försöka förbättra ungdomars säkerhet i trañken. Forskningen har nämligen

visat att unga bilförare råkar ut för alldeles för många trafikolyckor.

Som ett led i trañksäkerhetsarbetet genomförs olika experiment, tester, kurser etc. En

sådan kurs var den som bedrevs på Ytongbanan vid tre tillfällen mellan 1993 och 1997

och somDu deltog i. Utvärderingen av denna kurs är ännu inte klar.

För att ytterligare undersöka hur Du som deltagare uppfattade kurserna så kommer en

intervjustudie att genomföras under perioden november -97 tom. januari -98. Din

personligauppfattning som deltagare är mycket värdefull och kommer att ha betydelse i

det framtida trañksäkerhetsarbetet. Därför vore vi tacksamma över omDu har möjlighet

att ställa upp för en intervju.

Intervjuerna är naturligtvis helt frivilliga och svaren kommer att behandlas så att den

information som du lämnar inte kan härledas till dig.

Intervjuerna tar ungefär en timme och trettio minuter. Du som vill bli intervjuad har stor

möjlighet att själv välja var intervjun skall ske. Om du kan och vill ställa upp på att bli

intervjuad var vänlig att skicka in den bifogade intresseanmälan så snart som möjligt, så

att vi kan avtala tid och plats som passar.

Svarskuvertet är frankerat så inget frimärke behövs. Som tack för hjälpen får de som väljs

ut för intervju två biobiljetter. Om du har några frågor får du gärna ringa mig.

Tackpå förhand.

Henrik Schelin Nils Petter Gregersen

Forskningsassistent Forskningsledare

TelVTI 013 - 20 40 53

Telbostad 013 -1617 71

Swedish National Road and Transport Research Institute

 

Postadress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax! Postgiro/

Postal address Visiting address Telephone Telefax Postal giro account

Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 59801-1

SE-581 95 Linköping Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36 e-maii: vti@vti.se
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INTRESSEANMÄLAN

Ja, jag ställer gärna upp för en intervju.

Denna intresseanmälan innebär att om jag blir vald som en av depersoner som
skall intervjuas så kommer Henrik Schelin att kontakta mig.

 

Namn:

 

Adress:

 

Postadress:

 

Telefon bostad: (även riktnummer)

 

Telefon dagtid:

Tack för din medverkan!

INTRESSEANMÄLAN

Ja, jag ställer gärna upp för en intervju.

Denna intresseanmälan innebär att om jag blir vald som en av de personer som

skall intervjuas så kommer Henrik Schelin att kontakta mig.

 

Namn:

 

Adress:

 

Postadress:

 

Telefon bostad: (även riktnummer)

Telefon dagtid:

 

Tack för din medverkan!
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INTERVJUFORMULÄR

mig

Förklara inriktningen på denna intervju. Trañksäkerhet-Risktänkande-Olycksinblandning.

Förklara hur intervjun kommer att gå till.

Se till så att i.p. inte behöver känna sig förhörd och kontrollerad. Avdramatisera.

 

Fråga Följdfrågor Nummer

-hastighet, bälte, avstånd,

alkohol, halka?

-mj ukt-hårt?
-skicklighet?

1. Beskriv ditt eget körbeteende.

2. Kände du dig osäker som förare under tiden du Övningskörde? -skillnad nu?

3. Vad kommer du ihåg från kurserna i det s._k. 16-årsprojektet? -lärde du dig något spec.?

4. Vilka är de främsta anledningarna till att olyckor uppstår, -färdigheter?

enligt din mening? -brist på omdöme etc?
-otur?

5. Upplever du det sannolikt att du själv skulle bli inblandad -varför/varfor inte?

i allvarliga olyckor?

6. Har du råkat för någon trafikolycka? -vad hände?

-vad kan föraren göra?

-hur skapas säkerhet?
7. Hur skulle du beskriva ett säkert körbeteende?

8. Skulle du kunna köra säkrare än vad du gör nu? -svårt att köra säkert?

l i
a) Hur och vad skulle du då behöva förändra i ditt körbeteende?

b) Vad är det som gör att du inte kör på det sättet nu?

-vilken situation?9. Har du någon gång hamnat i en situation du inte trott dig kunna
-forändrad körstil efteråt?klara av?

-vad är det som gör dig
bättre/sämre?

10. Till sist: Upplever du dig vara en bättre eller sämre förare än

genomsnittsföraren?

  

Anteckningar
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