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SAMMANFATTNING

Många och gedigna studier har visat på hastighetens betydelse för trafikolyckors uppkomst
och skadegrad. Som ett led i Nollvisionen sattsar Vägverket på olika typer av ISA-system
(Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) för att hjälpa förarna att hålla
hastighetsgränsen. Denna studie är ett led i utvärderingen av det storskaliga fältförsök med
aktiv gaspedal som under ett år bedrivits i Lund. Studien inriktar sig på att undersöka
testförarnas acceptans av systemet. I arbetet har även ingått att utforma en modell för hur
acceptansen bildas.

Testförarnas acceptans av den aktiva gaspedalen visar sig stämma bra överens med resultat
från tidigare studier. Cirka en tredjedel av testförarna anser att aktiv gaspedal skall vara
obligatoriskt i tätort och drygt hälften av förarna säger sig, efter en kortare tids körning med
systemet, vilja behålla den aktiva gaspedalen efter försökets slut. Dock visar det sig att
acceptansen sjunker efter en längre tids användande av systemet.

Studien visade även att en positiv attityd till den aktiva gaspedalen redan innan föraren fått
verklig erfarenhet av systemet är en bra grund för utvecklande av acceptans för systemet.
Dessutom visar resultat på att en person med initialt neutral inställning till aktiv gaspedal
utvecklar en högre acceptans av systemet vid verklig erfarenhet av den aktiva gaspedalen än
vad personer med negativ initialattityd gör.

För att påverka befolkningen och öka acceptansen för aktiv gaspedal skall man inrikta
åtgärder på systemets attraktivitet och användbarhet, attityder till hastighetsgränser,
intentionen att hålla hastighetsgränsen samt värdering av olycksrisken, d.v.s. på de variabler i
acceptansmodellen som visat sig ha starka samband med acceptansen. Vad föraren tycker om
den aktiva gaspedalen som system visar sig vara viktigare för acceptansen än om han/hon
tycker det är viktigt med ett hastighetspåverkande system; och särskilt stor betydelse visar sig
systemets attraktivitet ha (med attraktivitet menas här värdering av känslomässig karaktär
t.ex. behaglig, lugnande, trevlig).



ABSTRACT

Many, and solid, traffic safety studies has shown how important the vehicle speed is both for
the risk of an accident happening and for the outcome of an accident. As a part of the “Zero
vision” (that no one shall be killed or seriously injured due to the road traffic) the Swedish
Road Administration commit itself to research about ISA (Intelligent Speed Adaptation). This
study is a part of the evaluation of the big scale field trial with “active accelerator pedal” (the
ISA-system used) that has taken place in Lund. The aim of this study is to evaluate the test
drivers’ acceptance of the active accelerator pedal and also create a model of acceptance for
what has contributed in forming the acceptance.

The test drivers’ acceptance of the active accelerator pedal corresponds very well to previous
studies with the active accelerator pedal; about one third of the drivers think that the system
should be compulsory in built-up areas and more than half of the test drivers state in the
beginning of the trial that they want to keep the active accelerator pedal in their cars after the
trial is finished. The acceptance of the system decreases however when the drivers has used
the system for a longer time.

This study shows that a positive attitude towards the system before actually having any real
experience of the system is a good foundation in forming a high acceptance of the system.
Furthermore drivers’ with a neutral initial attitude forms a higher acceptance when meeting
the system than drivers’ with negative initial attitude.

To influence people in order to create a higher acceptance for the active accelerator pedal one
should concentrate the measures on influencing the systems satisfying and useful qualities,
the drivers attitude towards speed limits, the drivers intention to keep the speed limit and how
the drivers estimate the risk of an accident happening (in relation to the speeds). What the
driver thinks about the active accelerator pedal as a system has more influence on the
acceptance than how important he/she thinks that speed limiting systems are. Particularly
important is how satisfying the drivers consider the system to be (in this case satisfying means
emotional values e.g. if the system is pleasant or calming).
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Hösten 1997 antog riksdagen regeringens proposition om att allt trafiksäkerhetsarbete ska
utgå från Nollvisionen, vilket innebär att ingen ska behöva skadas svårt eller dödas i
vägtrafiken. Som ett led i detta har regeringen beslutat att satsa på väginformatik, som
bedöms ha stor trafiksäkerhetspotential.

Entydig och gedigen forskning visar att sannolikheten för att en olycka ska inträffa ökar, samt
att skadeföljden vid olycka förvärras vid höga resp. dåligt anpassade hastigheter (se t.ex.
Saulsjärvi 1981; Nilsson 1982; Elvik et al. 1989; Finch et al. 1994). Samtidigt visar
undersökningar att trots att nästan alla personer (formulerat i referens) tycker det är viktigt att
hålla hastighetsbegränsningarna uppger fler än hälften att de ofta eller ganska ofta kör för fort
(Vägverket 2002). Det finns alltså en förnuftsmässig vilja att följa hastighetsgränsen men av
olika anledningar klarar många personer inte av det ändå. Traditionella farthinder, såsom
gupp, avsmalningar, blomlådor o dyl., leder visserligen till lägre hastigheter men också till en
del olägenheter för t.ex. kollektivtrafik och utryckningsfordon samtidigt som snöröjning och
renhållning försvåras och fördyras. Väginformatik skulle genom en elektronisk
hasighetsbegränsare kunna erbjuda en lösning till detta. Framtidens vägnät kunde hålla nere
hastigheterna utan att vägarna skulle behöva vara krokiga och knöliga.

1.1.1 ISA – INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET

Forskning om ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) har pågått en tid. Mindre
fältförsök har genomförts i Sverige både i Eslöv och i Umeå, och på europeisk nivå har flera
försök, både simulator och mindre fältförsök, genomförts bl.a. inom MASTER-projektet där
studier pågått i både Sverige, Spanien och Holland. I alla dessa försök har ISA visat sig vara
effektiv (Almqvist & Nygård 1997, Marell & Westin 1998 och Várhelyi et al. 1998). Dess
trafiksäkerhetspotential skattas till 10 % reduktion av personolyckorna med ett rådgivande
system och mellan 20 % och 40 % med ett system som förhindrar att hastighetsgränsen
överskrids och som begränsar hastigheten i kritiska situationer, t.ex. vid dålig sikt eller halt
väglag (Várhelyi 1996; Carsten & Comte 1997; Carsten & Fowkes 2000)

1999 inledde Vägverket ett storskaligt försök kring ISA med syfte att öka kunskapen om
förares användning av och attityder kring ISA, undersöka effekter på trafiksäkerhet och miljö
samt studera systemets integrering i bilen och förutsättningar för väginformatik i stor skala
(Vägverket 2002). Totalt har Vägverket investerat 75 miljoner kronor i projektet under tre år.

Försöken har bedrivits i fyra svenska kommuner: Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå.
Varje kommun har ansvarat för projektets genomförande i sin kommun, medan Vägverket
koordinerar projektet nationellt. Sammanlagt har knappt 5 000 testförare deltagit i försöket.
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Följande system har testats:
¶ Aktiv gaspedal: (även kallad hastighetsanpassare) gaspedalen bjuder motstånd då fordonet

uppnått hastighetsgränsen. Dessutom finns en display vid instrumentpanelen som visar
gällande hastighetsbegränsning. Systemet har testats i Lidköping och Lund.

¶ Varning via ljud- och ljussignal: föraren görs uppmärksam på att hastighetsgränsen
överskrids med hjälp av en ljud- och ljussignal i bilen. Detta kompletteras, på två av tre
försöksorter, med en display som anger gällande hastighetsgräns. Systemet har testats i
Borlänge, Lidköping och Umeå.

¶ Kvalitetssäkrande system: Detta är i grunden ett system som varnar föraren med ljud- och
ljussignal. Det skiljer sig från detta endast på en punkt: det finns en loggdator installerad i
fordonet som lagrar hastighetsöverträdelser längre än 10-15 sekunder. Syftet med detta är
att beställaren av en transport ska kunna få ett ”kvitto” på att ingångna avtal om
trafiksäkerhet följs. Systemet har testats i Borlänge.

I samtliga fall installerades ISA-systemet i testförarnas egna bilar. Försöket pågick under ett
års tid - under denna tid kunde testförarna inte kringgå systemet. Under försökstiden
genomfördes ett antal olika mätningar - vilka skiljer sig åt från försöksort till försöksort.

1.1.2 ISA I LUND

Fältförsöket i Lund pågick mellan november 2000 till november 2001. Den aktiva gaspedalen
installerades i sammanlagt 284 fordon, dock avinstallerades den, innan försökets slut, i 63
fordon av olika anledningar (bilbyte, flyttning, missnöje med tekniken).

Testområdet inkluderade hela Lunds tätort och har alla i Sverige förekommande
hastighetsgränser. Det var dock endast obligatoriskt att ha systemet aktivt i områden med
hastighetsgränsen 30, 50 och 70 km/h, på övriga sträckor (90 km/h och 110 km/h) kunde
testföraren välja om systemet skulle vara aktivt eller inte. Systemet aktiverades automatiskt
när fordonet körde in i 30-, 50- eller 70-zon och kunde inte stängas av  där. Utanför
testområdet kunde systemet användas frivilligt.

Utvärderingen av försöket i Lund har Institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds
Tekniska Högskola huvudansvaret för. Utvärderingen har utgått från tidigare
forskningsprojekt kring hastighetsbegränsarproblematik som bedrivits på institutionen sedan
1986 (Hydén & Almqvist 1987; Almqvist et al. 1991; Persson et al. 1993; Várhelyi 1995;
Almqvist & Nygård 1997; Várhelyi & Mäkinen 1998; Risser et al. 1999). Utvärderingen i
Lund har haft följande syften:
- Att fortsätta att utveckla och testa de hypoteser som formulerats i tidigare projekt som

genomförts vid LTH. Hypoteserna refererar till den typ av hastighetsbegränsare (ett
system med ”aktiv gaspedal” utan kick-down funktion, d.v.s. utan någon möjlighet att
överskrida hastighetsgränsen) som de tidigare projekten har varit inriktade på.
Hypoteserna handlar dels om ett fullständigt utbyggt system och dels om ett delvis
utbyggt system, d.v.s. ett ISA-system i blandtrafik.

- Att studera systemeffekterna av de ISA-fordon som kör i Lund.
- Att undersöka acceptansen av och betalningsviljan för det system som testas i Lund.
- Att kunna jämföra resultaten från Lund med resultaten från övriga försöksorter.
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1.1.2.1 DEN AKTIVA GASPEDALENS FUNKTION

Ett ISA-system består generellt av tre huvudfunktioner:
- överföra information om gällande hastighetsbegränsning till fordonet
- mäta fordonets hastighet och jämföra den med tillåten hastighet
- uppmärksamma föraren om gällande hastighetsbegränsning överskrids

Hur dessa funktioner lösts hos den aktiva gaspedalen beskrivs kortfattat nedan:

Att överföra information om hastighetsgränser
Fordonet är utrustat med en antenn och mottagare för GPS-signaler (GPS = Global
Positioning System, satellitbaserat) och med hjälp av en dator bestäms fordonets position.
Utöver GPS-utrustning (antenn, mottagare och dator) behöver fordonet ytterligare en dator
som styr hastighetsfunktionerna. I denna dator finns digitala kartor med information om
gällande hastighetsbegränsningar lagrade. Då datorn, m.h.a. GPS-systemet, vet var fordonet
befinner sig kan den läsa av gällande hastighetsbegränsning för platsen, se figur 1. Fordonet
sänder inte själv ut några signaler, det går alltså inte att spåra var fordonet befinner sig.

Figur 1: GPS-satelliter (1) skickar

signaler till fordonets GPS-antenn (2).

Signalerna förs vidare till datorn som

beräknar var fordonet befinner sig (3).

Här finns också en dator med information

om gällande hastighetsbegränsningar. Då

datorn vet var fordonet befinner sig kan

den läsa av gällande

hastighetsbegränsning för platsen.

Att mäta fordonets hastighet
Även fordonets hastighet mäts med hjälp av GPS-systemet. På det sättet kan ISA-systemet
använda sig av fordonets verkliga hastighet. Carlsson och Nilsson (1988) har visat att
hastighetsmätaren i bilen normalt visar mellan 0 km/h och 12 km/h för mycket, vilket får till
följd att trots att förare, enligt hastighetsmätaren, håller samma hastighet så kan fordonens
verkliga hastigheter skilja sig från varandra. Detta undviks med GPS-baserad
hastighetsmätning - den aktiva gaspedalen kommer således att reagera vid samma hastighet i
samtliga fordon. Enligt t.ex. Salusjärvi (1981) innebär harmonisering av hastigheter en
reduktion i antalet olyckor, vilket är ytterligare en säkerhetsvinst som den aktiva gaspedalen
skulle kunna föra med sig (se även Finch et al. 1994 och O´Cinnéide & Murphy 1994).

Att uppmärksamma föraren
Systemet kallas ”aktiv gaspedal” eftersom stödet består av ett motstånd i gaspedalen då
hastighetsgränsen överskrids. Vid behov kan föraren dock åsidosätta systemet genom att
trampa något hårdare på gaspedalen, så kallad ”kick-downfunktion”. Utöver det aktiva stödet
(gaspedalen) är fordonet utrustat med en display vid instrumentpanelen som ger information
om gällande hastighetsbegränsning.

1

3

2
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1.1.2.2 UTVÄRDERING

Inom ramen för utvärderingen av ISA-projektet i Lund har följande delstudier genomförts:

V Enkätundersökningar med allmänheten i Lund före och efter ISA-försöket.

V Dagbokskommentarer vid långvarig körning med aktiv gaspedal.

V Enkätundersökningar med testförare.

V Medåkandeobservationer med ett antal testförare.

V Observationer av förares mentala belastning.

V Intervjuundersökning med passagerare i fordon utrustade med aktiv gaspedal.

V Intervju med fotgängare om möjliga effekter av aktiv gaspedal för oskyddade trafikanter.

V Interaktionsstudier av samspel mellan trafikanter efter införandet av storskalig användning

av aktiv gaspedal.

V Hastighetsmätningar i fält.

V Observationer av rödkörande i fält.

V Olycksanalys.

V Trafikräkningar.

V Analys av loggdata i testfordon beträffande hastigheter, tidsförbrukning och emissioner.

V Djupintervjuer med testförare.

Av dessa delstudier är framför allt enkätundersökningarna med testförare,
dagbokskommentarer och djupintervjuer med testförare relevanta för detta arbete, men även
resultat från andra rapporter ger intressant information.

1.2 SYFTE

Den aktiva gaspedalen skapar bra förutsättningar för förare att hålla hastighetsgränserna, det
visar hastighetsmätningarna från försöket i Lund (Hjälmdahl et al. 2002). Dessutom har
endast få negativa kompensatoriska beteendeförändringar kunnat upptäckas, vilket gör att
säkerhetsvinsterna för ett sådant system kan anses vara höga. Ur implementeringssynpunkt är
det dock intressant att studera acceptansen av ett sådant system. Dessutom finns det resultat
som pekar på att en positiv attityd till systemet också skulle kunna minska eventuella negativa
bieffekter som systemet kan föra med sig, ex. ökad frustration hos förarna (Falk et al. 2002).

Syftet med detta arbete är att undersöka hur den aktiva gaspedalen accepteras av de förare
som provat systemet, samt att utarbeta en teori för vilka faktorer som formar acceptansen.

Arbetet begränsar sig till ISA-försöket med aktiv gaspedal i Lund.
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1.3 RAPPORTENS DISPOSITION

Tanken med detta kapitel (kapitel 1) är att ge en bakgrund till varför denna rapport skrivs och
varför det är intressant att undersöka acceptans av aktiv gaspedal.

Kapitel 2 koncentrerar sig på de teoretiska aspekterna av arbetet, här beskrivs den
bakomliggande teorin, den nya acceptansmodellen och resultatet av litteraturstudie av redan
genomförd forskning inom området.

Kapitel 3 beskriver hur insamlandet av data har gått till, vilka som deltagit samt en
bortfallsanalys. Dessutom presenteras och beskrivs här kortfattat de statistiska metoder som
kommer att användas vid analys av materialet.

Kapitel 4 är resultatkapitlet. Här redovisas resultaten från de analyser som genomförts i ord
och bild, dock utan någon större diskussion kring resultatet. Redovisningen av resultaten
följer den i kapitel 2 framtagna acceptansmodellen.

Kapitel 5 diskuterar resultaten från kapitel 4 i stora drag. Diskussion förs om vilka slutsatser
som kan dras från studien, implikationer för framtida implementering och fortsatt forskning.

Kapitel 6 referenser.

Bilagor. Som bilaga ligger en samanställning av hur effektiva testförarna anser olika åtgärder
för att öka trafiksäkerheten vara.
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2 ACCEPTANS OCH ATTITYD

2.1 TEORI

Inom den psykologiska grenen av trafiksäkerhetsforskning vill man ofta få en förklaring till
varför människor beter sig som de gör, ofta med avsikten att förändra ett negativt beteende till
ett mer positivt, både för individen och samhället. För att kunna göra detta krävs dock att man
förstår vad som formar ett beteende i allmänhet och det beteende som man önskar ändra i
synnerhet. Med detta som mål har ett antal olika beteendemodeller utvecklats. Den här typen
av modell för människors beteende förutsätter att det finns grundläggande likheter mellan
människor, att grunden för beteenden är liknande hos olika individer. Detta är både sant och
falskt. Det finns stora likheter mellan människor oavsett livsvillkor eftersom vårt nervsystem,
där de elektriska impulserna som blir tankar och känslor sker, är konstruerat på samma sätt.
(Atkinson et al. 1983) Olikheten ligger i att tolkningen av dessa signaler, d.v.s. våra verkliga
tankar och känslor, blir olika beroende på olika livsvillkor. Det hela kompliceras dessutom av
att även om två individer har samma livsvillkor och informationen tolkas på lika sätt så är det
inte säkert att beteendet blir det samma eftersom individen har olika valmöjligheter. Likheten
gör att det är möjligt att konstruera beteendemodeller som statistiskt sett visar sig kunna
förklara vad som formar ett beteende, däremot måste vi acceptera att det inte går att förklara
alla beteenden till fullo.

Synen på trafikanten har under tidens gång förändrat sig. Under 60- och 70-talen rådde
uppfattningen att trafikanten var ett offer för en komplicerad och krävande trafikmiljö, vid
olycka hade helt enkelt trafikmiljöns krav överstigigt det som trafikanten kunde prestera -
utan att han/hon kunde påverka det. Denna uppfattning har idag ersatts av synen att
trafikanten är en del av trafiksystemet och att han/hon styrs av sin egen vilja och motivation.
Detta ändrade synsätt har gjort att man inte längre ser till vad trafikanten kan och inte kan

göra utan till vad han eller hon vill eller inte vill göra. I och med detta har trafikanters attityder
och värderingar kommit att spela en allt större roll i trafiksäkerhetssammanhang. (Englund et
al. 1998)

Idag anser man att ”individen” och ”interaktionen mellan individer” är två av de fem
viktigaste elementen vid betraktande och förståelse av attityder och beteenden i trafiken. De
övriga elementen är ”samhället”, ”fordonet” och ”infrastrukturen”. Sambandet mellan de
olika elementen kan illustreras genom ”diamanten” (Risser 2001), se figur 2.

Samhället

Fordonet

Individen

Infrastruktur

Interaktion
mellan individer

(trafikanter)

Figur 2: ”Diamanten” - Vad man idag anser vara de viktigaste elementen vid betraktelse och

förståelse av en förares attityder och beteende i trafiken.
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Diamanten påminner om att alla faktorer påverkar varandra resp. samverkar i ett nätverk. De
olika elementen och sambanden mellan dem kan kort beskrivas enligt följande:

Individen/individuellt beteende: saker man lärt sig överförs till verkligt beteende om det finns
en möjlighet eller om det blir nödvändigt.

Interaktion mellan individer: beteendet i trafiken formas till mycket stor del av det faktum att
det finns andra trafikanter, till vilka vi måste anpassa och samordna vårt handlande.

Samhället/samhälleliga mekanismer: är den påverkan som samhället utövar på trafikanten.
Detta kan vara media och den offentliga diskussionen, vad ”alla andra” gör och säger eller
vad olika auktoriteter tycker om frågan, t.ex. politiker, experter, ”kändisar”, representanter för
intresseorganisationer m.m.

Fordonet: fordonets egenskaper påverkar beteendet. T.ex. kan förarens beteende påverkas av
säkerhetssystem i bilen, bilens allmänna ”kondition” m.m.

Infrastruktur: vägens egenskaper påverkar beteendet. Detta är ju också syftet vid olika typer
av fysiska åtgärder i trafikmiljön.

När vi vill titta på denna typ av samspel, och då acceptans, attityder, värderingar, mm. är av
intresse, rör vi oss inom socialpsykologins ämnesområde. Socialpsykologin är den del av
psykologin som undersöker hur människan tänker, känner och beter sig i den sociala miljön
och hur denna miljö påverkar våra tankar, känslor och beteende. Socialpsykologin betonar att
mänskligt beteende är en funktion av både person och situation.

2.1.1 ACCEPTANS

I Svenska Akademins Ordbok (SAOB) beskrivs ordet acceptera enligt följande: i allm.
mottaga, antaga, godkänna, gå in på, låta sig nöja med (ngt).

Inom socialpsykologin förekommer följande beskrivning: Acceptans är ”graden av hur en viss
lag, åtgärd eller utrustning accepteras. Ofta definieras acceptans också som produkten av
alla attityder till en viss lag, åtgärd eller utrustning”. (Risser et al. 1999)

Att en åtgärd accepteras av användarna är en av förutsättningarna för att åtgärden ska bli
effektiv. Detta har skapat en vilja att genomföra implementering på ett sådant sätt att
acceptansen av åtgärden blir så stor som möjligt. Ett sätt som ofta används för att främja
acceptans är att låta berörda personer uttrycka sina åsikter och sin oro i frågan och bemöta
dessa åsikter med diskussion och orsak till åtgärderna. Detta kan vara ett sätt som är
framgångsrikt i vissa fall, men det finns alltid en risk att dessa ”berörda” personer inte
representerar alla berörda personer, vilket gör att beslutsfattare et al. kan få en skev bild av
medborgarnas uppfattning i frågan. Det är viktigt att göra skillnad på verklig acceptans och
antaganden om acceptans hos en befolkning. Ofta när allmän acceptans diskuteras är det i
själva verket antaganden om allmänhetens acceptans snarare än den verkliga acceptansen som
diskuteras (Lehner & Risser 1998). Det är mycket viktigt att göra denna skillnad tydlig för sig
själv eftersom det är många som gör anspråk på att veta vad ”allmänheten” tycker och
behöver, vilket gör det lätt att bli vilseledd. Inte sällan utger sig organiserade lobbygrupper för
att representera allmänheten utan belägg, och när massmedia gör kommentarer angående
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acceptans fungerar det snarare som formare av acceptans än en spegling av allmänhetens
verkliga acceptans. Även massmedias skeva rapportering, kraftig överrepresentering av
sällsynta och negativa händelser, har stort inflytande få folkopinionen. (Lehner & Risser
1998) Det har även visat sig att politiker ofta antar att den allmänna acceptansen är lägre än
den i verkligheten är (Sammer 1986), de tror inte att allmänheten skulle acceptera en viss
förändring och är därför inte beredda att införa den. Detta kan leda till att viktiga beslut, som
egentligen är önskvärt av både allmänhet och politiker, skjuts på framtiden.

Genom att genomföra studier där acceptans och de bakomliggande motiven studeras är det
dock möjligt att skilja verklig acceptans från antaganden om acceptans (Lehner & Risser
1998) och att dessutom få en uppfattning om vad som format acceptansen dels för att dra
lärdom och dels för att kunna påverka acceptansen.

Utöver detta ska man vara medveten om att acceptans alltid reflekterar ett ”nu-tillstånd”. Den
bakomliggande processen som formar acceptansen är dynamisk och kontinuerlig (Lehner &
Risser 1998) vilket gör att acceptansen förändrar sig utifrån nya erfarenheter. Detta är särskilt
påtagligt vid acceptans av t.ex. ny teknologi eftersom acceptansen innan införande av den nya
tekniken grundar sig på hypotetisk föreställning av konsekvenser som tekniken för med sig,
medan acceptansen efter införande grundar sig på faktiska erfarenheter.

2.1.2 ATTITYD

Det har under tidens lopp funnits skiftande definitioner på vad en attityd är. Idag är dock de
flesta socialpsykologer eniga om att en attityd kan beskrivas som en subjektivt färgad
värdering av ett objekt eller en företeelse längs en skala från positiv till negativ. I princip kan
allt värderas, från abstrakta företeelser, t.ex. miljöfrågan, kollektivtrafiken, till konkreta
föremål som t.ex. en bil, ett trafikljus eller aktiv gaspedal. Attityd är alltså ett hypotetiskt
begrepp som inte direkt observeras utan måste mätas genom enkäter/intervjuer eller genom
observationer av personernas beteenden. (Englund et al. 1998)

Attitydbegreppet inbegriper tre olika komponenter; tänkande, kännande och handlande. Den
tänkande komponenten avser individens föreställningar, dvs. hur man associerar till objektet.
Den kännande delen hur man känslomässigt reagerar - känns det positivt eller negativt? Den
handlande avser hur villig man är att agera.

På samma sätt som acceptansen reflekterar ett ”nu-tillstånd” gör även attityden det. Studier av
ISA (bl.a. Risser et al. 1999, Marell & Westin 1998 och Várhelyi 1998) har visat att en
testpersons attityd överlag blir mer positiv efter att ha använt sig av ISA jämfört med attityden
som är grundad på en föreställning om systemet. Testförarna trodde att ISA-systemet skulle
föra med sig fler och svårare nackdelar än vad de i själva verket upplevde under testperioden,
vilket fick dem att ändra sin attityd till systemet. Att låta en person komma i kontakt med
objektet kan alltså vara ett sätt att påverka attityderna kring objektet.

Även om attityder är påverkbara är de varken ogrundade eller slumpmässiga utan beror både
av personlighet och av värderingar hos individen. Oppenheim (1976) har illustrerat sambandet
enligt följande, se figur 3.
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Föreställningar

Värdering

Personlighet

Värdering

Attityd Attityd Attityd Attityd Attityd

Figur 3: Relationen mellan föreställningar, attityder, värderingar och personlighet enligt

Oppenheim.

Föreställningar är relativt lätta att påverka så länge de inte är förankrade i en underliggande
attityd. Man kan till exempel ändra en persons negativa föreställning om en folkgrupp genom
att påpeka att dennes uppfattning bygger på felaktig information. Men om föreställningen är
förankrad i bakomliggande attityd kommer personen snabbt att ersätta denna negativa
föreställning med en ny, lika negativ. För att nå förändring i föreställningar måste man då
påverka de bakomliggande attityderna.

Bakom attityder finns värderingar. Dessa är relativt få och beskriver abstrakta begrepp t.ex.
frihet. En invändning mot att överträda hastighetsbestämmelser på en viss sträcka kan vara
baserad på en föreställning om vilken hastighet som är lämplig vid det givna tillfället. Men
samma ställningstagande kan också bero på en djupare underliggande attityd som säger att
hastighetsöverträdelser är detsamma som hänsynslöshet. Detta kan i sin tur vila på en
värdering som innefattar ett mera omfattande begrepp och i detta fall kan det handla om
individens livsfilosofi som säger att det man gör mot andra gör man också mot sig själv.
(Exempel hämtat från Englund et al. 1998.) En relativt enkel handling kan alltså vara mycket
olika grundad hos olika individer.

2.1.3 BETEENDEMODELLER

För att förstå och förutse trafikanters beteende i trafiken har det under en längre tid forskats
kring olika beteendemodeller. Den som vunnit störst gehör och som blivit den mest använda
är Ajzens (1985) ”Theory of Planned Behaviour”, vilket är en vidareutveckling av Ajzen och
Fishbeins ”Theory of Reasoned Action” (Fishbein & Ajzen, 1975). Båda teorierna förutsätter
att människor uppträder förnuftigt, tar hänsyn till tillgänglig information och till följden av
sina handlingar. Theory of Reasoned Action är dock endast framtagen för att kunna beskriva
beteenden som kan styras av viljan. Problemet med denna teori är att våra handlingar ofta
styrs av faktorer utanför vår kontroll. I Theory of Planned Behaviour finns upplevd kontroll
av beteendet med som en faktor som påverkar intentionen att utföra ett beteende, se figur 4.
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Föreställning om beteendet
och värderingar av
effekten.

Föreställning om normen
och viljan till anpassning.

Föreställning av kontroll
och upplevda resurser.

Attityd till beteendet

Subjektiv norm

Upplevd kontroll av
beteendet

Intention
Beteende

Figur 4: Theory of Planned Behaviour

Denna modell har testats i ett antal olika studier i trafiksäkerhetssammanhang och visat sig
överlag vara tillämpbar, t.ex. skriver Åberg (1998) efter genomgång av ett flertal studier där
modellen använts, att han anser att Fishbein och Ajzens teori med utveckling är en väl lämpad
modell för analys av faktorer som påverkar regelefterlevnad i trafiken. Nedan följer en
kortfattad beskrivning av de faktorer som ingår i modellen.

Föreställning om beteendet och värderingar av effekten
Individen har en viss föreställning om vilka konsekvenser olika beteenden i trafiken leder till.
Konsekvenserna av ett handlingsalternativ värderas på en skala från positivt till negativt.
Värderingsprocessen resulterar i attityder till olika beteenden. Det är rimligt att tro att en
person som tror att ett visst agerande (t.ex. hastighetsöverträdelser) leder till något positivt
(t.ex. att han/hon kan komma i tid till mötet) har en positiv attityd till beteendet, medan en
förare som ser ett negativt resultat (t.ex. böter) av samma agerande troligen har en negativ
attityd till beteendet. (Vägverket 1996)

Attityd till beteendet
En attityd är ett resultat av en värderingsprocess av de föreställningar man har av objekt,
beteende etc. En attityd kan beskrivas som en subjektivt färgad värdering av ett objekt eller
en företeelse längs en skala från positiv till negativ. (Se vidare kap. 3.1.1.2 attityder)

Föreställning om normen och viljan till anpassning
Personen har en viss föreställning om vad ”viktiga” personer i dess omgivning förväntar sig
att han/hon skall göra i en viss trafiksituation. Summan av personens bedömning av vad dessa
personer skulle tycka om ett visst agerande och personens egen vilja att foga sig i de olika
handlingsalternativen leder till individens subjektiva norm. En förare kan tro att
killkompisarna tycker att man gott kan köra fortare än hastighetsgränsen medan han/hon kan
tro att mamma anser att ett sådant beteende är helt oacceptabelt. Tycker föraren att det är
viktigare att anpassa sig och ”lyda” kompisarna än mamma leder det troligen till en subjektiv
norm som innebär att det är helt okey att köra fortare än hastighetsgränsen. (Vägverket 1996)

Subjektiv norm
Den subjektiva normen är det oskrivna och informella regelverk som individen skapar för sitt
eget beteende grundat på föreställningar om vad andra, för personen viktiga, personer tycker
samt viljan att anpassa sig efter det. I trafiken har det visat sig att stödet från vänner är av stor
betydelse för den personliga normen, speciellt för unga förare. Det upplevs lättare att t.ex.
följa hastighetsgränsen om kompisarna stödjer ett sådant beteende. Förarens subjektiva norm
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baseras, förutom på föreställningen om hur du förväntas agera, även till viss del på förarens
vetskap om hur de faktiskt har handlat i olika situationer och den feedback de fått på ett
sådant beteende. Dessutom påverkar upplevelsen av hur medtrafikanterna kör förarens
föreställning om vilken norm som ska gälla. (Vägverket 1996) Om en förare har
uppfattningen, grundad på föreställningen om vad ”nära och kära” tycker, att den subjektiva
normen inte accepterar hastighetsöverträdelser kan t.ex. upplevelsen att väldigt många bryter
mot denna norm, d.v.s. kör för fort, få förarens subjektiva norm att förändras. Det verkar ju
vara accepterat att bryta mot hastighetsgränsen eftersom så många gör det. Åberg et al. (1997)
visade till och med i en undersökning om hastigheter och förares uppfattning om dessa att
påverkan av omgivande trafiken ibland kan vara av betydligt större betydelse för beteendet än
den subjektiva normen som baserats på vad personer i ens närhet tycker.

Manstead och Parker (1995) menar även att individen har en egen ”personlig” norm, och att
om man känner till förarens personliga norm förbättras möjligheten att förutsäga hans/hennes
beteende. Med personlig norm menar Manstead och Parker t.ex. i förväg uttagen ånger för ett
felaktigt beteende, d.v.s. att man vid tanken på att man skulle bete sig på ett felaktigt sätt får
personen att må dåligt. Till den personliga normen är även individens moraliska norm
kopplad, d.v.s. vad man moraliskt sett anser vara riktigt.

Kortfattat brukar subjektiv norm beskrivas som summan av vad individen anser att andra, för
dem viktiga personer, tycker om att man utför ett visst beteende, och individens motivation att
följa deras uppfattning. (Englund et al. 1998 och Haglund & Åberg 1997)

Föreställning av kontroll och upplevda resurser
Individen har en viss föreställning om sin kontroll över situationen. Graden av kontroll som
föraren föreställer sig ha påverkas både av egna och andras tidigare erfarenheter och kan
dessutom öka eller minska beroende på förväntade svårigheter (halka, mörker, ”perfekt”
väglag m.m.). Den upplevda självförmågan (kontrollen) påverkas också av vilka hjälpmedel
man anser sig ha i form av utrustning (bilen, information m.m.) men också av bedömningen
av egna färdigheter och kunskaper. En förare som kör 180 km/h på en motorväg med lite
trafik kan mycket väl ha föreställningen att han/hon har full kontroll och nödvändiga resurser
för att klarar av alla situationer som förväntas uppträda. Därmed upplevs ingen riskökning.

Upplevd kontroll av beteendet
De flesta bilförare anser att de har kontroll över situationen när de kör, även om de bryter mot
lagar och regler. Förarens känsla av kontroll över situationen har visat sig vara den viktigaste
faktorn i samband med hastighetsöverträdelser och rattonykterhet men även av stor betydelse
vid valet av korta avstånd till framförvarande fordon (Parker et al. 1992). En förare kan köra
för fort och anse sig ha full kontroll över situationen och därför inte anse att det är förenat
med någon riskökning. Om föraren däremot är medveten om att fortkörningen innebär en
större risk, och samtidigt är beredd att ta den, är fortkörningen snarare kopplat till en attityd
än till upplevd kontroll.

Ökad mängd information anses påverka bilförare så att de upplever förbättrad kontroll men
ökad informationsmängd är också förknippat med ökad mental belastning, om den mentala
belastningen blir för hög är risken stor att föraren fattar felaktiga beslut. Det kan dessutom
vara så att den ökade mängden information gör att föraren upplever ökad kontroll och därför
lägger sig till med ett mer riskfyllt beteende. (Vägverket 1996) I en förares uppgift ingår till
stor del att ta in och bearbeta visuell information. Ofta är det också här det brister när förare
fattar felaktiga beslut. I en Nederländsk undersökning där förare som varit med om olyckor
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själva fick tala om vad som föranledde olyckan uppgav knappt hälften av förarna (217 av
455) att det var att de ”tittade på fel ställe” som var orsak till olyckan (Kuiken 1996). En
litteraturstudie om feedback till förare (Kuiken 1996) bekräftar ovanstående och slår fast att
eftersom den visuella belastningen på föraren redan är stor bör ytterligare feedback till föraren
vara antingen audiell eller taktil.

Intention
Med intention menas hur individen avser att handla och vilken avsikt han/hon har med sitt
handlande. Enligt teorin är intentionen det sammanvägda resultatet av attityd, subjektiv norm
och upplevd kontroll. Vikten av de inblandade variablerna varierar för olika situationer,
beteenden och personer. Under vissa förhållanden har attityden större betydelse än de övriga, i
andra fall är normen eller graden av kontroll viktigast. Beteendet, den medvetna handlingen,
följer intentionen.

Intentionen kan dock vid vissa tillfällen avvika från grundinställningen. I en studie om
ungdomars förhållningssätt till bilkörning och alkohol pekar Englund et al. (1996) på att
individer i vissa situationer kan ändra sin intention för tillfället - trots att grundintentionen är
den samma. Författarna fann att grundinställningen, d.v.s. ungdomarnas normala intention till
kombinationen alkohol och bilkörning var negativ men att individen i vissa situationer bortser
från detta och låter andra faktorer styra.

2.1.4 ACCEPTANSMODELLER

Intresset för att skapa en modell som beskriver hur acceptans formas har inte fått samma
gehör inom trafiksäkerhetsområdet, och det finns inte heller samma gedigna forskning inom
detta område. Risser et al. (1999) beskrev acceptans som “produkten av alla attityder till en
viss lag, åtgärd eller utrustning”, acceptansmodellen blir då följdaktligen att acceptansen ges
direkt av attityderna till t.ex. utrustningen. Attityden i sin tur bygger dels på personliga
värderingar (Oppenheim 1976) och dels på de föreställningar som individen har av
utrustningen, samt värderingen av de effekter som han/hon anser att utrustningen för med sig,
se figur 5.

ATTITYDER
till en viss utrustning.

ACCEPTANS
av utrustningen.

PERSONLIG VÄRDERING
kopplad till utrustningen

t.ex. frihet.

FÖRESTÄLLNING
av utrustningen

t.ex. den kommer att krångla.

VÄRDERING AV EFFEKT
av utrustningen

t.ex. det kommer bli svårare
för ”fartdårarna” att köra för
fort, vilket jag tycker är bra.

Figur 5: Acceptansmodell enligt definition.

Várhelyi (1996) studerade acceptans för automatisk hastighetsanpassning, han grundade sitt
arbete på följande acceptansmodell, se figur 6.
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VÄRDERING
av olycksrisk.

ATTITYDER
till hastighetsgränser

och verkliga hastigheter.

INTENTION
att följa trafikrytmen eller
följa hastighetsgränsen.

ACCEPTANS
till olika system för automatisk

hastighetsanpassning.

Figur 6: Modell för acceptans av automatiskt hasitghetsanpassningssystem.

Modellen förutsätter att intentionen att följa hastighetsgränsen, trafikrytmen eller annan
lämplig hastighet beror på attityden till hastighetsgränser och verkliga hastigheter, och att
attityden i sin tur beror på värderingen av olycksrisken kopplat till hastigheten. Acceptansen
av system för automatiskt hastighetsanpassning beror, enligt modellen, på förarens värdering
av olycksrisk, attityder och intentioner.

Várhelyis modell visade sig kunna förklara vad som formar acceptans på ett tillfredsställande
sätt när det gäller hastighetsanpassningssystem, dock var förklaringsgraden låg när det gällde
kollisionsundvikande system.

När det gäller anpassning av teknik i vardagslivet pekar forskning idag på att
användarvänlighet är en viktig faktor när det gäller att vinna acceptans för en ny produkt.
Dock har det visat sig att den förväntade ”nyttan” av produkten är ännu viktigare. Oftast avser
man nytta på individnivå men kan också avse samhällsnivå. Det har även visat sig att om
tekniken stödjer redan etablerade vanor har den större chans att vinna acceptans än om den
tvingar individen till förändringar och uppoffringar (ekonomiska, tidsmässiga o.dyl.).
(Vägverket 1999)

Utöver detta påverkar en produkts eller en förändrings image acceptansen.(Lehner & Risser
1998). Imagen påverkas bland annat av den prestige och trovärdighet som projektledningen
besitter, rapporter i massmedia och politikers sätt att hantera frågan.

De flest bilförare anser att deras eget val av hastighet är passande. De är därför inte benägna
att acceptera åtgärder som påverkar deras hastighetsval eftersom de inte anser sig behöva den
hjälpen (Risser & Lehner 1998). Praschl et al. (1994) påvisade dock att om alla förare tvingas
anpassa sitt beteende utefter samma förutsättningar kommer åtgärden att vinna högre
acceptans.

En persons aktuella livssituation påverkar acceptansen när det gäller övergången från ”man
borde ha en aktiv gaspedal i bilen” till ” jag ska ha en aktiv gaspedal i bilen”. Praschl et al.
(1994) visade t.ex. 90 % av bilförarna accepterade iden att man borde åka mindre bil, medan
endast 50 % sa att ”jag borde åka mindre bil”.

2.2 NY ACCEPTANS MODELL

För att undersöka acceptansen av aktiv gaspedal används i detta arbete en sammansatt
acceptansmodell som baserar sig på modellerna och faktorerna beskrivna i kapitel 2.1.4.
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Acceptansen antas formas i tre led. Första ledet är ”behovet av systemet”, acceptansen från
detta steg är kopplat till hur viktigt man tycker det är med ett hastighetspåverkande system.
Tycker man att det är viktigt att hålla hastighetsgränserna och dessutom att
hastighetsgränserna efterlevs i för dålig utsträckning, har man förmodligen lättare att
acceptera ett hastighetspåverkande system, än om man inte tycker att det är något problem
med hastigheterna på vägarna. För att beskriva detta steg används Várhelyis (1996)
acceptansmodell (figur 6).

Andra ledet är ”värdering av systemet”, detta steg är kopplat till en specifik utrustning, t.ex.
aktiv gaspedal. Acceptansen bygger i detta steg på attityden till själva utrustningen. Attityden
bygger i sin tur dels på personliga värderingar och föreställningar om utrustningen (se figur 5)
men även på en social aspekt. I den sociala aspekten ingår dels social jämförelse, för- och
nackdelar som utrustningen för med sig för individen i jämförelse med andra, och dels
utrustningens image (häftig, förnuftig, töntig etc.).

Tredje ledet är förarens ”aktuella situation”, acceptansen i detta steg är beroende av förarens
etablerade vanor och dennes livssituation, t.ex. tycker föraren kanske att det finns ett stort
behov av att sänka hastigheterna på våra vägar, han/hon tycker att aktiv gaspedal är ett bra sätt
att göra det på, men är ändå inte själv intresserad av att ha utrustningen i sin egen bil eftersom
han/hon anser sig har liten användning av den eftersom han/hon kör bil så sällan.
Acceptansmodellen visas i figur 7.

Figur 7: Acceptansmodell utvecklad för detta arbete. Acceptansen antas bero på behovet av

systemet, värderingen av systemet och förarens aktuella situation.
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2.2.1 BEHOVSMOTIVERAD ACCEPTANS

Behovet av systemet beskriver den bit av acceptansen som beror på hur motiverat man tycker
det är med ett hastighetsanpassningssystem, d.v.s. hur stort behovet är av ett
hastighetsanpassningssystem. Har man t.ex. uppfattningen att det är viktigt att
hastighetsgränserna på vägarna inte överskrids har man förmodligen också lättare att
acceptera ett system som ser till att hastighetsgränserna efterlevs än om man inte tycker att det
är så viktigt om hastighetsgränserna efterlevs eller inte. Denna del av acceptansen formas av
värdering av olycksrisk, attityder till hastighetsgränser och verkliga hastigheter samt
intentionen att följa trafikrytmen eller hastighetsgränsen. Intentionen att följa trafikrytmen
eller hastighetsgränsen påverkas i sin tur av attityder, subjektiv norm och upplevd kontroll
över situationen, se figur 7. Genom dessa faktorer skapas en bedömning av hur stort behovet
av ett hastighetsanpassningssystem är.

Behovet av ett hastighetsanpassningssystem kan bedömas olika i olika trafiksituationer och
för olika kategorier människor beroende på vilken olycksrisk man upplever finns i de olika
situationerna. Till exempel tycker man kanske att det är viktigare att hålla hastighetsgränsen
på en 30-sträcka än på en 110-sträcka, eller man tycker att det är mer motiverat att nyblivna
körkortsinnehavare får hjälp att hålla hastigheterna än förare som har haft körkort en längre
tid.

Erfarenhet av systemet ger föraren ny information och det kan hända att dessa erfarenheter
påverkar förarens intention, attityd och/eller värdering av olycksrisken. Man kan t.ex. tänka
sig att en förare från början har intentionen att följa trafikrytmen hellre än hastighetsgränsen,
när han/hon sedan börjar använda sig av den aktiva gaspedalen skapas successivt en intention
att hålla hastighetsgränsen hellre än trafikrytmen. På detta sätt kan faktorerna som formar
acceptansen förändras genom nya erfarenheter.

2.2.2 SYSTEMMOTIVERAD ACCEPTANS

Åsikten att det finns ett behov av ett hastighetspåverkande system ger inte med automatik en
hög acceptans för en aktiv gaspedal. För att den ska accepteras krävs även att förarna tycker
att den aktiva gaspedalen är ett bra sätt att påverka hastigheterna på. Acceptansen i detta steg
formas av attityder till den aktiva gaspedalen. Attityderna kan röra väldigt många olika
aspekter av användningen av en aktiv gaspedal, se figur 7. Först och främst om den aktiva
gaspedalen verkligen reducerar hastigheterna - d.v.s. uppfyller sitt syfte, men även attityder
kring hur förarsituationen förändras, status, mm.

Attityderna formas av personliga värderingar kopplat till den aktiva gaspedalen,
föreställningar och värdering av själva utrustningen samt av en social jämförelse process och
den image utrustningen fått, se figur 7. Både attityderna och dess bakomliggande faktorer
påverkas av nya erfarenheter som föraren gör. Särskilt påtaglig är detta vid första verkliga
kontakten med systemet, vilket för testförarna är det här försöket.

2.2.3 SITUATIONSMOTIVERAD ACCEPTANS

Även om föraren tycker att efterlevnaden av hastighetsgränserna behöver ökas och även om
han/hon tycker att aktiv gaspedal är ett bra sätt att göra det på så är det ändå inte säkert att
han/hon accepterar en aktiv gaspedal i sin egen bil. Om acceptansen kommer att sträcka sig så
långt som till ett verkligt användande beror dels på individens etablerade vanor, d.v.s. det
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hastighetsbeteende som individen har, och dels på den livssituation som individen befinner
sig i, se figur 7.

Individens hastighetsbeteende påverkar acceptansen genom att det krävs en större insats av
individen att ändra sitt beteende än behålla det gamla. Är det då så att föraren själv ofta
överskrider hastighetsgränsen, inser föraren att han/hon måste ändra sitt beteende om en aktiv
gaspedal installeras i deras bil. Detta kräver en arbetsinsatts av föraren vilket gör att de
negativa bitarna med aktiv gaspedal ökar något, vilket påverkar acceptansen.

Även individens livssituation påverkar acceptansen, det finns många saker runt omkring oss
som gör att man anser att det ”just nu” inte är lämpligt att t.ex. installera en aktiv gaspedal.
Anledningar till detta kan t.ex. vara att man kör bil så sällan att man inte tycker att det är lönt
att satsa på ett system för bilen, man kanske tycker att man har så pressat tidsschema att det
helt enkelt inte är möjligt att börja hålla hastighetsgränserna just nu. Det finns naturligtvis
också personliga anledningar till att det är lämpligt just nu. Anledningar till detta kan t.ex.
vara att man har småbarn och vill se till dels att man själv kör så säkert som möjligt och dels
att trafiken utanför bostaden kör lugnare. Andra anledningar kan vara att man precis ska köpa
ny bil, tonårsbarnen ska börja övningsköra etc.

2.3 TIDIGARE STUDIER ANGÅENDE ACCEPTANS AV HÖGTEKNOLOGISKA

HJÄLPMEDEL I FORDON

Det finns olika typer av intelligent stöd vid bilkörning. De system som undersöks idag kan
delas upp i tre huvudgrupper:

- Kollisionsundvikande system
- Automatic Control Device (ACD)
- Hastighetspåverkande system

2.3.1 KOLLISIONSUNDVIKANDE SYSTEM

Kollisionsundvikande system har som syfte att förhindra att kollisioner uppstår. De kan delas
upp i två undergrupper: kollisionsvarnare - som varnar föraren då fordonet håller på att
kollidera med en annan trafikant, och kollisionsingripare - som ingriper genom att sänka
fordonets hastighet då kollision håller på att inträffa.

I en enkätstudie genomförd 1994 fann Várhelyi (1995) att acceptansen för
kollisionsundvikande system är högre än acceptansen för hastighetspåverkande system. Allra
störst acceptans visade sig kollisionsvarnaren ha, 80 % av de tillfrågade skulle acceptera en
kollisionsvarnare, medan kollisionsingriparen accepterades av 65 % av de tillfrågade.
Generellt kunde också konstateras att bilförare har lättare att acceptera ett system som varnar
och överlåter beslutet till föraren än ett system som ”tar över” kontrollen på fordonet. Studien
visade också att ju mer överhängande faran för olycka känns desto lättare har förarna att
acceptera att systemet ingriper. Detta kunde vara en anledning till varför acceptansen är högre
för kollisionsundvikande system än för hastighetspåverkande system.

Liknande resultat finns från undersökningar där bilförare i fokusgruppinterjuver uppgett ett
större intresse att köpa ett kollisionsundvikande system än en ACC (Adaptive cruise control),
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vilket är en typ av hastighetspåverkande system. Betalningsviljan för de som var beredda att
köpa ett av systemen visade sig dock vara lika stor oavsett system. (Turrentinte et al. 1991)

2.3.2 AUTOMATIC CONTROL DEVICE (ACD)
Automatic Control Device (ACD) är idag inte legalt accepterat. Tanken med ACD är att den i
framtiden skulle kunna erbjuda personer som idag inte är tillåtna att köra bil (t.ex. personer
med epilepsi) ett hjälpmedel som gör bilkörning möjligt. Denna typ av system skulle också
kunna känna av om föraren t.ex. somnar vid ratten och då ta över kommandot och på så sätt
undvika en olycka. Utvecklingen av ett sådant system är ännu på idéstadiet och enligt
acceptansstudie, genomförd i Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Holland,
Sverige, Schweiz och England, vinner ACD endast godtagbar accepteras som ett manöver-
alt. parkeringshjälpmedel i nödsituationer, men inte som ett normalt tillstånd vid körning.
(Beriaris et al. 1998)

2.3.3 HASTIGHETSPÅVERKANDE SYSTEM

Hastighetspåverkande system är den största gruppen. Syftet med dessa system är att på olika
sätt få förare att bättre anpassa sin hastighet till situationen. Inom denna grupp har
forskningen kommit långt och det har genomförts simulatorförsök och fältförsök i både liten
och stor skala.

Hastighetspåverkande system kan delas upp i två huvudkategorier: system som föraren själv
bestämmer över, d.v.s. han/hon kan stänga av och sätta på det som han/hon vill, och system
som föraren inte kan stänga av. Dessa olika typer av system vinner olika acceptans hos förare.
Studier i Sverige, Spanien och Nederländerna tyder på att det finns en negativ korrelation
mellan acceptans och grad av frihet, ju mer förarnas frihet att bestämma sin egen hastighet
inskränks desto minde acceptans får systemet, och tvärt om (Várhelyi 1996 och Várhelyi
1998). Samtidigt menar Nilsson (1996) att det är rimligt att anta att system som ökar
säkerheten och effektiviteten, är pålitliga och användarvänliga, och inte används för att
kontrollera förarna, kommer gradvis att vinna acceptans, trots att det innebär en inskränkning
i förarens frihet.

I SARTRE, en stor europeisk intervjuundersökning, tillfrågades förare i 16 Europeiska länder
(ca 1000 förare per land) bl.a. om de tyckte att hastighetspåverkande system skulle införas.
Frågan är uppdelad i två delfrågor, första frågan avser ett system som gör det omöjligt för
föraren att överskrida hastighetsgränsen. Andra frågan avser ett likadant system med föraren
kan här själv välja när han vill ha systemet in- resp. urkopplat. Tabell 1 visar dels hur svenska
förare svarat och dels hur alla förare i genomsnitt svarat (Dahlstedt 1994).
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Tabell 1: Om svenska/europeiska förare tycker att hastighetspåverkande system ska införas.

System som... Förhindrar föraren styr över

Sverige 18,8 % 50,1 %
Ja

Europa, genomsnitt 38,0 % 46,8 %

Sverige 71,4 % 43,1 %
Nej

Europa, genomsnitt 49,6 % 42,3 %

Sverige 9,8 % 6,8 %
Vet ej

Europa, genomsnitt 12,3 % 10,8 %

Det är intressant att notera att majoriteten av förare i en del länder (Spanien, Frankrike, Irland
och östra Tyskland) är positiva till båda systemen. Italienska och Portugisiska förare motsätter
sig ett system som föraren kan stänga av och sätta på men är positiva till ett system som gör
det omöjligt att överskrida hastighetsgränsen. I Frankrike, östra Tyskland, Irland, Italien,
Portugal, Spanien och Sverige är större andel av de tillfrågade för ett system som föraren själv
styr över än emot, medan i Danmark, Ungern, Nederländerna och Schweiz är större andel
emot än för ett sådant system. (Dahlstedt 1994)

SARTRE-undersökningen gjordes om 1999, men en del frågor hade då ändrats, däribland
frågorna rörande hastighetspåverkande system. De olika typerna av system hade ersatts med
en generell fråga om hastighetspåverkande system och istället fanns frågor om andra typer av
hjälpmedel i bilen (Dahlstedt 1999), se tabell 2.

Tabell 2: Vad svenska och europeiska förare skulle tycka om att ha olika typer av
utrustningar i bilen.

Skulle Du tycka att det vore bra att ha olika utrustningar i bilen, som t.ex. ...

Inte alls
(0)

Inte särskilt
mycket (1)

Ganska
mycket (2)

Mycket
(3)

Medelvärde

... en anordning som hjälper dig att inte överskrida hastighetsgränsen?

Sverige 15,8 % 28,8 % 41,0 % 14,4 % 1,63

Europa 18,1 % 24,9 % 34,9 % 21,4 % 1,66

... ett kontrollsystem som automatiskt håller ett säkert avstånd till bilen framför?

Sverige 11,8 % 23,6 % 45,1 % 19,4 % 1,82

Europa 12,1 % 20,0 % 38,9 % 29,1 % 1,95

... en alkomätare för att kontrollera att du inte är över promillegränsen?

Sverige 22,1 % 18,2 % 26,5 % 33,2 % 1,87

Europa 32,8 % 19,1 % 23,7 % 24,4 % 1,35

... ett vägvisningssystem för att hitta vägen till obekanta resmål?

Sverige 20,8 % 36,3 % 26,5 % 16,4 % 1,31

Europa 22,2 % 24,9 % 27,8 % 25,1 % 1,58

... en mobiltelefon?

Sverige 17,3 % 23,0 % 33,5 % 26,3 % 1,79

Europa 34,2 % 21,9 % 23,4 % 20,4 % 1,22
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Kollisionsundvikare värderas högst av bilförare i hela Europa (medelvärde 1,95) medan
alkomätare värderas högst av svenska bilförare (1,87). Hastighetspåverkande system rankas
på andra plats av europeiska bilförare medan för svenska förare kommer det systemet först på
fjärde plats. I följande länder tycker en majoritet av förarna att det vore ganska bra eller bra
att ha ett hastighetspåverkande system i bilen: Belgien, Spanien, Finland, Frankrike, England,
Grekland, Ungern, Irland, Italien, Polen, Portugal, Slovenien och Sverige. Majoriteten av
förare i Österrike, Tjeckien, Danmark, Holland och Slovakien tycker antingen att ett
hastighetspåverkande system inte alls är bra eller att det inte är särskilt bra. I Schweiz tycker
ungefär lika många att det vore bra eller ganska bra att ha ett hastighetspåverkande system i
bilen som inte alls bra eller inte särskilt bra.

Det finns redan idag ett par olika typer av hastighetspåverkande system på marknaden som
föraren själv kan bestämma över. Saab har t.ex. på några av sina bilmodeller en
hastighetsvarning i form av en ljudsignal. Systemet bygger på att föraren själv anger vid
vilken hastighet varningen skall komma. Mercedes har en annan typ av hastighetsvarning på
sina nya bilmodeller - en s.k. ”Limiter”. Med limitern kan man dels ställa in önskad hastighet
och dels bilens högsta hastighet. I princip går det inte att köra fortare än inställd hastighet,
men om det krävs kan systemet kopplas förbi genom att man trampar lite hårdare på gasen.
(Vägverket 2001)

Utöver system som utvecklats av bilindustrin och idag finns på marknaden, finns det ett antal
olika hastighetspåverkande system som det bedrivs forskning kring. Grovt kan systemen delas
upp i tre undergrupper: System som förhindrar hastighetsöverträdelser, system som genom
feedback försöker styra föraren att inte överskrida hastighetsgränsen och system som
informerar föraren om vilken hastighet han/hon skall hålla. Dessutom finns det system som
påverkar hastigheten men inte främst är ett säkerhetshöjande hjälpmedel utan snarare är att
betrakta som bekvämlighetssystem. I varje undergrupp kan man tänka sig flera olika system, i
tabell 3 finns de system återgivna som det hittills har bedrivits forskning kring.

Tabell 3: Schema över de hastighetspåverkande system som det har bedrivits forskning kring.

Hastighetspåverkande system

Förhindrar Feedback Informerar
Bekvämlighets-

system

Display och ljud ACC
Hastighets-
begränsare

Dynamisk
hastighets-
begränsare

Tutoring
systems

Ljus och
ljus

Fart-
kollare

Aktiv
gaspedal

Informations-
display

AICC ICC

2.3.3.1 SYSTEM SOM FÖRHINDRAR HASTIGHETSÖVERTRÄDELSER

Generellt finns det två olika typer av system som förhindrar att föraren överskrider
hastighetsgränsen: ett system som alltid rättar sig efter den rådande hastighetsgränsen (HB)
och ett system som anpassar den högsta möjliga hastigheten efter rådande förhållanden
(dynamisk hastighetsbegränsare - DHB), hastigheten kan t.ex. sänkas vid dålig sikt eller halt
väglag. I en enkätundersökning med drygt 1000 personer fann Várhelyi (1995) att
acceptansen för en dynamisk hastighetsbegränsare är större än acceptansen för en ”vanlig”
hastighetsbegränsare. Enligt studien var 59% av de tillfrågade för en hastighetsbegränsare vid
dålig sikt eller halt väglag (23% var emot) och 34% var för en hastighetsbegränsare (48% var
emot).
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 Hastighetsbegränsare (HB)
Henriksson och Robertsson (1996) genomförde 1996 en intervjuundersökning med drygt
2000 personer med syftet att kartlägga intresset hos allmänheten för olika tillämpningar inom
transporttelematik. Tillämpningen i detta fall gällde hastighetsbegränsaren i alla bilar men
endast på gator med hastighetsgränsen 30 km/h. Ca 75 % av de tillfrågade hade en ganska
eller mycket positiv inställning till hastighetsbegränsare under dessa förutsättningar. Största
anledningen till att man var positiv till hastighetsbegränsaren var ökad trafiksäkerhet och
lugnare trafikrytm medan den mest förekommande anledningen till att man var negativ var att
intervjupersonen ville själv ha kontroll över fordonet, ca. 13 % av de tillfrågade uttryckte
denna åsikt.

SCB genomförde på uppdrag av Vägverket intervjuundersökningar 1997 och 1998 med syftet
att mäta svenskars attityder till trafiksäkerhet. Förutom rena trafiksäkerhetsfrågor ställdes
även frågor om vilka trafikförbättrande åtgärder man ansåg behövdes, ca. 30 % av de
tillfrågade tyckte att bilar borde ha hastighetsbegränsare. Som jämförelse kan nämnas att 50
% av de tillfrågade tyckte att det behövdes fler poliser på vägarna och lika många ansåg att
det var viktigt att vägarna underhölls bättre. 16 % tyckte att en sänkning från 90 km/h till 80
km/h på landsvägar skulle vara en bra åtgärd. (Vägverket 1998)

Det har satsats stora resurser både i Sverige och inom EU:s ramar på forskning kring olika
former av intelligent stöd vid bilkörning med syftet att förbättra trafiksäkerheten. Ett av dessa
forskningsprojekt är MASTER (MAnaging Speeds of Traffic on European Roads) - ett EU
finansierat trafiksäkerhetsprojekt som syftar till att ta fram rekommendationer och riktlinjer
för hur hasighetsproblematiken ska hanteras i Europa. Inom MASTER-projektet har bl.a.
hastighetsbegränsaren studerats, och fältförsök har genomförts i Sverige, Spanien och
Holland. Studier kring acceptans av hastighetsbegränsaren visade att detta system inte har lika
stor acceptans som mitträcke, rådgivande hastighetsskyltar eller en display i bilen med
rådgivande hastighet (Várhelyi 1998). Dock visade det sig att testförarna blev mindre
negativa till hastighetsbegränsaren efter de provat systemet medan de blev mindre positiva till
informerande system efter att ha kommit i kontakt med dem. Acceptansen för
hastighetsbegränsaren visade sig vara som störst i tätort.

Den positiva förändringen i attityd till hastighetsbegränsaren från innan till efter förarna
provat hastighetsbegränsaren visar sig även i fältförsök i Eslöv (Risser et al. 1999).  Detta
försök är en del i den forskning som bedrivs kring hastighetspåverkande system vid Lunds
tekniska högskola, Institutionen för Teknik och samhälle. Testförarna i Eslöv var i allmänhet
positiva till hastighetsbegränsaren redan innan försöket, men blev ännu mer positiva efter att
ha provat systemet i verkligheten. Testförarna uppger att de tycker att hastighetsbegränsare är
både bättre och effektivare än både polisövervakning, fartkollare (ett hastighetspåverkande
feedbacksystem med ljud och ljus signaler), gupp och övervakningskameror samt att de blivit
mer laglydiga förare och blivit mer medvetna om trafiksäkerhet. 65 % av förarna tyckte att
kommunikationen via gaspedalen kändes bra eller mycket bra. (Almqvist & Nygård 1997)
Hastighetsbegränsaren uppfattades som bekväm, trygg och ganska roligt att använda, men
även lite störande och stressande. På det hela taget uppfattade förarna hastighetsbegränsaren
som ett bra hjälpmedel och nästan 70 % av förarna var beredda att betala upp till 5000 kronor
för att ha en hastighetsbegränsare i sin bil. (Risser et al. 1999)
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Dynamisk hastighetsbegränsare (DHB)
Inom MASTER-projektet genomfördes även simulatorförsök med totalt 60 personer. I
försöket ingick tre olika system, dynamisk hastighetsbegränsare (DHB), hastighetsbegränsare
(HB) och dynamisk informationsdisplay (DID). Den dynamiska hastighetsbegränsaren
hindrar föraren från att köra fortare än hastighetsgränsen, vid speciella situationer, t.ex. vid en
dålig horisontalkurva, visades lämplig hastighet på en display på instrumentpanelen. Detta
aktiverade det dynamiska systemet och om det ansågs nödvändigt saktades fordonet in. Det
dynamiska informationssystemet fungerade på liknande sätt med den skillnaden att fordonet
inte fysiskt begränsades i hastigheten vid något tillfälle utan lämplig hastighet visades enbart
på display i fordonet.

Testförarna ombads både före och efter simulatorförsöken fylla i formulär angående acceptans
av systemen. Innan förarna provat systemen ansågs den dynamiska informationsdisplayen
vara den mest användbara (värdet +1,2 på van der Laans skala (van der Laan et al. 1997),
från -2,0 till +2,0) medan den dynamiska hastighetsbegränsaren och hastighetsbegränsaren
värderades till +0,3. Efter försöket i simulator sjönk användbarhetsvärdet för den dynamiska
informationsdisplayen till +0,8 medan värdet för de två andra systemen var i stort sett
konstant. Alla systemen värderades här positivt, d.v.s. att de ansågs användbara av förarna.
När det gällde attraktivitet värderades den dynamiska hastighetsbegränsaren innan
simulatorförsöket till knappt -0,6 och hastighetsbegränsaren till -0,8 medan den dynamiska
informationsdisplayen värderades positivt, +0,55. Efter körningen sjönk attraktiviteten för den
dynamiska informationsdisplayen till +0,35 medan attraktiviteten för de båda
hastighetsbegränsande systemen steg, för dynamisk hastighetsbegränsare till knappt -0,1 och
för hastighetsbegränsare till -0,2. (Várhelyi et al. 1998) De båda hastighetsbegränsande
systemen ”vann” på att upplevas och det informerande ”förlorade” på det, dock anses
fortfarande det informerande systemet vara både det mest användbara och det mest attraktiva
av de testade systemen.

2.3.3.2 SYSTEM SOM GER FEEDBACK VID HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE

Tutoring system
Inom projektet DRIVE/DETER (Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in
Europe/Detection, Enforcement and Tutoring for Error Reduction) har en prototyp av ett
”handledningssystem” (tutoring system) utvecklats och testats i simulator. Systemet ger
feedback och meddelanden till föraren om han/hon beter sig felaktigt, d.v.s. bryter mot
trafikregler, under körningen. Feedback ges antingen genom en röst som talar om vad som
blivit fel/vilka regler som gäller eller via en display med samma information. Simulatortesten
visar att förarna är mer laglydiga när de använder sig av systemet, men samtidigt ökade den
mentala belastningen något. Alla grupper av förare tyckte att systemet var användbart. När det
gällde attraktivitet uppfattade äldre systemet som attraktivt medan systemet inte tilltalade
yngre förare. (De Waard et al. 1994 och 1998)

Kontinuerlig feedback med ljud och ljus
I ett fältförsök med 24 testförare studerade Brookhuis och de Waard (1999) ett kontinuerligt
feedbacksystem. Systemet gav ständigt visuell information om förarens beteende var korrekt
eller inte. Så länge hastighetsgränsen inte överskreds lyser en display på instrumentpanelen
med ett fast grönt sken, överskrids hastighetsgränsen med mindre än 10 % lyser displayen
gult och överskrids hastighetsgränsen med mer än 10 % lyser displayen rött. Samtidigt som
displayens färg ändras från gult till rött hörs en röst som säger: ”Du kör för fort,
hastighetsgränsen är här ...”
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Förarna ombads besvara enkätfrågor angående deras uppfattning om systemet både före och
efter de provat systemet. Acceptansmässigt konstaterade författarna att den kontinuerliga
feedback som displayen gav var mycket uppskattat av testförarna, 91 % av förarna tyckte att
det var bra (0 % tyckte att det var dåligt) och 82 % tyckte att denna feedback var behaglig (0
% tyckte att det var obehagligt). När det gällde icke kontinuerlig feedback genom hörsel
tyckte 73 % att det var bra (0 % tyckte att det var dåligt) med endast 21 % tyckte att det var
behagligt, 54 % tyckte att det var obehagligt. Den sammansatta feedbacken (kontinuerlig
visuell + hörsel) upplevde förarna som något attraktivt (+0,16 på van der Laans skala (van der
Laan et al. 1997), från -2 till +2) men inte särskilt användbart (-1,04).

Fartkollare
Fartkollare kallas ett feedbacksystem som testats i 100 fordon under ett nio månader långt
fältförsök i Umeå. Fartkollaren är en kombination av ljud och ljus feedback. En display som
monteras på instrumentpanelen lyser med ett fast grönt sken så länge hastighetsgränsen inte
överskrids. Då detta sker ändras det gröna skenet till ett rött och ett plingande ljud hörs.
Systemet testades på två 30-sträckor utanför skolor.

Generellt var de som provat systemet nöjda, majoritet (67 %) kunde till och med tänka sig att
betala för att få ha en fartkollare i bilen. Acceptansen ökade vid användning av systemet,
innan försöket tyckte 62 % att fartkollare verkade vara bra eller mycket bra, efter försöket
hade andelen ökat till 86 %. Förarna tyckte även att fartkollaren var bättre som
hastighetsdämpande åtgärd än både gupp, blomlådor, minirondeller och upphöjda
övergångsställen. (Marell & Westin 1998).

Fartkollaren är med som en del i Vägverkets storskaliga ISA-projekt, resultaten från det
projektet kommer att redovisas i september 2002. Det har dock inte genomförs några
mätningar av dessa fordons verkliga hastigheter, vilket gör det en aning svårt att uttala sig om
de verkliga säkerhetseffekterna.

Aktiv gaspedal
Tidigare har fältförsök med aktiv gaspedal genomförts i Sverige, Spanien och Nederländerna.
Testförarna har fått provköra en instrumenterad bil. I försöket var alla i Europa
förekommande hastighetsgränser (från 30 km/h till 120 km/h) representerade och försöket
pågick såväl i tätort som på landsväg. (Várhelyi & Mäkinen 2001) Den aktiva gaspedalen
vann acceptans hos en majoritet (59 %) av testförarna under förutsättning att föraren själv kan
välja om han/hon vill ha den inkopplad. 30 % av testförarna uppgav att de tycker att aktiv
gaspedal ska vara obligatoriskt i alla bilar och hälften av testförarna sa att de frivilligt skulle
installera en aktiv gaspedal i sin egen bil, hälften sa att de inte skulle göra det. I Spanien
svarade majoriteten att de inte skulle installera aktiv gaspedal medan i Sverige svarade de
flesta att de skull göra det, i Holland var det jämt mellan svarsalternativen.

Acceptansen av systemet är som störst i tätort och författarna påpekar att för att göra
hastighetspåverkande system accepterat på landsväg krävs att hastighetsgränserna får större
trovärdighet och de måste vara mer adekvata och flexibla. Förarna måste också förstå det
starka samband som finns mellan hastighet och risk för olycka.

2.3.3.3 SYSTEM SOM INFORMERAR OM HASTIGHETSGRÄNSER

Informationsdisplay
1992 genomfördes ett fältförsök med kontinuerlig information om gällande hastighetsgräns.
Föraren fick information om gällande hastighetsgräns genom en display som monterades
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under hastighetsmätaren på instrumentpanelen i bilen. Resultaten visar en liten ökning av
hastigheterna (dock inte signifikant på 95 % -nivå), medelhastigheten var med systemet 72
km/h och 70 km/h utan systemet. Regelefterlevnaden i 30-zoner vid skolor visade sig vara
något bättre utan systemet. Utöver detta visade det sig att förarna tittade ca 3 gånger så ofta på
instrumentpanelen. Slutsatsen drogs att detta system är ineffektivt och kan öka olycksrisken
p.g.a. att det kan distrahera föraren. (Nilsson & Berlin 1992) Detta resultat skiljer sig markant
från vad Brookhuis och de Waard (1999) (se kontinuerlig feedback med ljud och ljus) i sin
undersökning om kontinuerlig feedback fann. Systemen som testats skiljer sig också åt - dock
liknar de varandra påtagligt.

2.3.3.4 BEKVÄMLIGHETSSYSTEM

AICC och ICC
ACC (Adaptive Cruise Control) är ett system som påverkar fordonets hastighet, men
huvudsyftet med systemet är att homogenisera fordonens hastigheter och inte begränsa
hastigheten (Nilsson 1996). ACC kan antingen vara oberoende av yttre hjälp, AICC
(Autonomous Intelligent Cruise Control) eller beroende av infrastruktur, ICC (Intelligent
Cruise Control). ICC får information från sändare vid vägkanten. Informationen kan t.ex. vara
rekommendationer om lämplig hastighet eller anpassa inställd hastighet till ny
hastighetsgräns. AICC är ett system som registrerar framförvarande fordon och automatiskt
anpassar det egna fordonets hastighet så att ett säkert följeavstånd hålls. AICC som idé har
testats på fokusgrupper i USA. Systemet beskrevs som ett radarstyrt
hastighetskontrollssystem. Föraren bestämmer vilken hastighet han/hon vill hålla,
radarsystemet känner av vilken hastighet fordonet framför håller och anpassar sig till det. När
sedan det framförvarande fordonet byter körfält återtar den egna bilen den önskade
hastigheten. I tillägg till denna ”farthållare” varnar systemet för fordon som kommer för nära
det egna. Intervjupersonerna ansåg att varningssystemet verkade bra - särskilt för att undvika
påkörningsolyckor, men den anpassningsbara farthållaren tyckte de inte var någon stor
förbättring i jämförelse med en vanlig farthållare. (Turrentinte et al. 1991)

Nilsson (1996) konstaterar med resultat från flera olika simulatorförsök som bakgrund att
acceptansen för ACC är hög när testförarna provat på systemet. Innan förarna provat
systemen anser de att en informerande ACC är bättre än en ingripande ACC. När förarna
provat de båda systemen anser de dock att ett ingripande system är mer fördelaktigt än ett
informerande.

Nilsson (1996) fann också att teknisk tillförlitlighet och användarvänlighet är två mycket
viktiga faktorer för att ett system skall vinna hög acceptans.
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE
Detta arbete är baserat på material som är insamlat inom fältförsöket med aktiv gaspedal i
Lund. Ingen egen komplettering av datamaterial har förekommit.

3.1 REKRYTERING AV TESTFÖRARE

3.1.1 VAL AV TESTFÖRARE

Rekryteringsprocessen var olika för privata bilägare och tjänstebilsförare. Rekryteringen av
testförare bland privatbilister genomfördes via utskick av introduktionsbrev,
informationsbroschyrer och enkätformulär till slumpmässigt valda bilägare från bilregistret.

Vid rekrytering av tjänstebilsförare kontaktades beslutsfattare på respektive företag och om de
bestämde sig för att företaget kunde delta i försöket informerades företagets bilförare. Även
dessa ombads svara på rekryteringsenkäten. Tjänstebilsförarna undertecknade även Lunds
Universitetets formulär för ”samtycke till behandling av personuppgifter i forskningssyfte”.
Tid för installation bokades på verkstaden och de fick ett informationsblad med viktiga
telefonnummer.

Syftet med rekryteringsenkäten var att se vilka som tackar nej och varför, samt att kunna
jämföra testförarnas initiala attityder med deras attityder efter att ha använt aktiv gaspedal i
bilen. Dessutom att se om det finns något samband mellan dessa attityder och den tillfrågades
kön och ålder.

3.1.2 BORTFALL

Huvudsyftet med bortfallsanalysen var att kartlägga varför man inte ville delta i försöket eller
ville lämna försöket efter att ha varit med i början. Figur 8 illustrerar hur rekryteringen gått
till och vilka grupper som hoppat av dels under rekryteringsfasen och dels under försöket.
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Utskickade rekryteringsenkäter: 3863 st.

Inkomna rekryteringsenkäter:
1607 (41 %)

Ej besvarade rekryteringsenkäter:
2256 (59 %)

Intresserade av att delta i
försöket: 625 (39 %)

Ångrar sig innan
installation: 245 (40 %)

Aktiv gaspedal
installeras: 284 (46 %)

Aktiv gaspedal går ej att
installera i fordonet: 89 (14%)

Lämnar försöket innan
aktivering av den aktiva
gaspedalen: 22 (8 %)

Aktiv gaspedal aktiveras:
262 (92 %)

Lämnar försöket efter aktivering
men innan planerad
avinstallation: 56 (21 %)

Deltar hela försökstiden: 206
(79 %) Motsvarar ca 1/3 av de
förare som i rekryteringsenkäten
uppgav att de var intresserade av
att delta.

Är inte intresserade av att
delta i försöket eller kan inte
delta i försöket men uttrycker
ingen motvilja 982 (61 %)

Figur 8: Bortfallsförlopp

Testförare som svarat positivt på att delta i försöket delades in i olika grupper med beaktande
av följande variabler:
Ålder: 18-24; 25-44; 45-64; 65+;
Kön: man/kvinna,
Attityd till aktiv gaspedal:  positiva, neutrala och negativa.

Antalet testförare som fick aktiv gaspedal installerat i sina bilar i respektive grupp redovisas i
tabell 4.

Tabell 4: Testförare i LundaISA försöket, indelade enligt kön, ålder och initial attityd till aktiv

gaspedal (Av 284 testförare i personbilar har vi bara fått attityduppgifter från 278, eftersom

några lämnade attitydfrågan obesvarad i rekryteringsenkäten).

Åldersgrupp

18-24 25-44 45-64 65+
pos. neutr. neg. pos. neutr. neg. pos. neutr. neg. pos. neutr. neg.

Man 4 1 2 41 7 8 61 13 12 28 3 1

Kvinna 5 0 0 26 3 12 28 12 5 5 0 1
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Det var svårt att rekrytera kvinnliga förare över 65 års ålder (i denna grupp är bilarna oftast
registrerade på deras män) och unga förare (då gruppen under 25 års ålder vanligtvis inte äger
bilar av nyare årsmodell som skulle passa för ISA-försöket).

Analyser från rekryteringsenkäten visar att de olika bortfallsgrupperna utmärker sig på
följande sätt:
V De personer som inte var intresserade av att delta i försöket tyckte minst om olika slags

ISA-typer av alla grupper. Likaså betraktade de minst av alla det som svårt och som en
moralisk skyldighet att hålla hastighetsgränserna.

V De som sa att de inte kunde vara med men inte uttryckte någon motvilja mot
utrustningen tycker tydligare än de andra grupperna att det inte är svårt att hålla
hastighetsgränserna.

V Mest iögonfallande hos dem som hoppade av före installationen var att en relativt stor
andel personer tyckte att trafikrytmen kräver att man överskrider hastighetsgränsen ibland.

V De som ville vara med men inte kunde p.g.a. systemet inte gick att installera (gammal bil
etc.) var minst negativt inställda av alla grupper till gaspedal utan kick-down.

V Avhoppare efter installationen - men före aktivering, är rätt positivt inställda till alla typer
av ISA-utrustning, de tycker minst av alla att trafikrytmen kräver att man överskrider
hastighetsgränsen och relativt många anser att det är en moralisk skyldighet att hålla has-
tighetsgränsen.

V Avhoppare efter aktivering har den mest positiva attityden till aktiv gaspedal både utan
och med kick-down, och där finns också den absolut största andelen personer som anser
det vara en moralisk skyldighet att hålla hastighetsgränserna.

V Personer som deltar hela försökstiden visade från början en relativt positiv attityd till alla
ISA-typer, och mest av alla tyckte de att det var svårt att hålla hastighetsgränserna.

Personer som hoppade av försöket efter det att installation av systemet skett kontaktades per
telefon och frågades varför de valt att lämna försöket. Telefonintervjun visade att det var
nästan uteslutande tekniska problem som gjorde att man inte var nöjd med den aktiva
gaspedalen. Det förekom inga kommentarer om att den aktiva gaspedalen, förutom i samband
med de nämnda tekniska problemen, orsakade problem i trafiken. Problem genom att man var
långsammare än andra bilister, eller genom att man inte kunde accelerera över en viss
hastighetsgräns vid omkörning, problem med tidsbudgetering eller social press, både i
trafiken och från vänner eller bekanta i bilen eller utanför, mm., förekom inte heller som
förklaring för att man inte längre ville vara med.

För mera utförliga analyser och kommentarer om avhopp bland testförarna och tekniska
problem hänvisas till rapporten om testförarnas attityd till ISA (Falk et al. 2002) och
rapporten om dagboksskrivning (Risser et al. 2002b).
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3.2 ENKÄTUNDERSÖKNINGARNA

Undersökningen genomfördes m.h.a. postenkäter sammanställda av Umeå universitet. Vissa
ändringar är dock gjorda efter samråd med användargruppen i den nationella
projektorganisationen.

Enkäter skickades ut till alla testförare tre gånger under försökets genomförande. Den första
enkäten skickades ut vid installation av den aktiva gaspedalen dvs. mellan november 2000
och juni 2001. Enkäten skulle besvaras innan den aktiva gaspedalen aktiverades, vilket skedde
en månad efter installation, och följaktligen utgick inte någon påminnelse att svara eftersom
testföraren vid tidpunkten för påminnelse fått sin utrustning aktiverad. Denna mätning kallas i
fortsättningen ”föremätning”. Den andra enkäten skickades ut ca. två månader efter
installation, dvs. efter en månads användande av systemet. Om svar inte inkommit tre veckor
efter utskicket, skickades en påminnelse att svara samt en ny enkät. Denna mätning kallas i
fortsättningen för ”korttidsmätning”. Enkät nummer tre gick ut i samband med
avinstallationen dvs. slutet av november 2001, även den följdes av en påminnelse tre veckor
efter utskicket. Denna mätning kallas i fortsättningen för ”långtidsmätning”.

I enkäterna ställdes frågor angående testförarnas syn på aktiv gaspedal (även kallad
hastighetsanpassaren) trafiksäkerhet och trafikbeteenden. Totalt ombads testförarna svara på
mellan ca. 100 och 200 frågor per enkät.

3.2.1 SVARSFREKVENS

Föremätningsenkäten skulle ha skickats ut till alla förare som skulle delta i försöket, men på
grund av sent inkomna adressuppgifter kunde den tyvärr inte skickas ut till alla testförare som
deltog vid försökets start. Då adressuppgifterna kom var redan hastighetsanpassaren aktiverad
och det var därför inte längre intressant att skicka ut föremätningsenkäten till dessa personer.

Föremätningsenkäten skickades ut till totalt 238 personer, 199 svar inkom - 84 %. 241
personer ombads svara på enkäten vid korttidsmätningen, 208 personer - 86 % svarade.
Enkäten till långtidsmätningen skickades ut till 200 personer och 164 personer svarade - 82
%. Skillnaden i antalet utskick mellan de olika enkäterna beror på avhopp bland testförarna,
samtliga testförare som vid tidpunkten för utskicket deltog i försöket har dock ombetts svara
på enkäterna (med undantag enligt ovan). 177 personer har svarat på enkäter vid både före-
och korttidsmätningen, 157 personer har svarat vid både kort- och långtidsmätningen, 130
personer vid både före- och långtidsmätningen och 126 personer har svarat vid alla tre
mättillfällena. Totalt har 255 personer svarat på en eller flera enkäter.

3.2.2 BORTFALLSANALYS

Det är intressant att analysera om det föreligger skillnader i svaren mellan olika grupper av
förare. Vid analys av materialet har gruppindelningar baserade på följande faktorer valts:
- Kön
- Ålder
- Initial attityd
- Förartyp
- Tekniska problem
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3.2.2.1 KÖN

Som respondenter i enkätundersökningen ingick totalt 255 personer varav 166 var män (65,1
%) och 89 (34,9 %) var kvinnor. Indelningen grundar sig på rekryteringsenkäten där
respondenterna uppgett kön. Tabell 5 visar antal inkomna svar och svarsfrekvensen vid de
olika mätningarna fördelat på kön.

Tabell 5: Antal inkomna svar och svarsfrekvens vid de olika mätningarna fördelat på kön.

Man Kvinna Totalt

n % n % n %
Föremätning 127 82,5 72 85,7 199 83,6

Korttidsmätning 136 86,1 72 86,7 208 86,3

Långtidsmätning 107 82,3 57 81,4 164 82,0

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad på 95 % nivå enligt Pearson Chi2-test i
svarsfrekvens mellan män och kvinnor.

3.2.2.2 ÅLDER

Testförarna delades in i fyra åldersgrupper efter den ålder de uppgett i rekryteringsenkäten.
Åldersgrupperna var följande: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år och över 65 år. Av de 255 personer
som svarade på enkäter var 9 personer mellan 18 och 24 år (3,5 %), 88 personer mellan 25
och 44 år (34,5 %), 122 personer mellan 45 och 64 år (47,8 %) och 35 personer över 65 år
(13,7 %). På en person saknas uppgift om ålder. Antal svar som inkommit och
svarsfrekvensen vid de olika mätningarna fördelat på åldersgrupper visas i tabell 6.

Tabell 6: Antal inkomna svar och svarsfrekvens vid de olika mätningarna fördelat på

åldersgrupper.

18-24 25-44 45-64 65+ Totalt

n % n % n % n % n %

Föremätning 8 80,0 69 82,1 98 86,0 24 80,0 199 83,6

Korttidsmätning 8 72,7 69 82,1 99 88,4 31 93,9 207 86,3

Långtidsmätning 1 14,1 58 81,7 78 82,9 25 96,2 162 81,8

Åldersgruppen yngre än 25 år, har, förutom att de är underrepresenterade i samtliga enkäter,
stor variation i svarsfrekvens. I långtidsmätningen är svarsfrekvensen extremt låg, endast 14,3
% av de tillfrågade har svarat. Detta kan hänföras till att det i denna grupp endast finns 12
testförare, vilket leder till att svarsfrekvensen kraftigt påverkas av enskilda personers vilja att
svara och eventuella avhopp ur denna grupp. Undantaget långtidsmätningen för åldersgruppen
18-24 finns inga statistiskt signifikanta skillnader på 95 % signifikansnivå enligt Pearson
Chi2-test i svarsfrekvens mellan de olika åldersgrupperna.

3.2.2.3 INITIAL ATTITYD

Testförarna delades in i tre olika grupper beroende på initial attityd till systemet de skulle
prova. Indelningen gjordes med hjälp av följande fråga som ställdes i rekryteringsenkäten:
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”Vad skulle du tycka om att ha följande utrustning i bilen? En anordning som ger ett mottryck

i gaspedalen när fordonet nått gällande hastighetsgräns, och hastighetsgränsen inte går att

överskrida förutom i en nödsituation för en kort stund.”

Bra Inte bra Varken eller
Ç Ç Ç

Tre svarsalternativ förekom: ”bra”, ”inte bra” och ”varken eller”, vilket ligger till grund för en
indelning i tre attitydgrupper: personer med initialt positiv attityd till den aktiva gaspedalen,
personer med negativ initial attityd och neutrala personer. Totalt deltog 180 initialt positiva
personer (70,6 %), 35 initialt negativa personer (13,7 %) och 37 neutrala personer (14,5 %)
som respondenter i enkätundersökningarna. På tre personer saknas uppgift om initial attityd.
Tabell 7 visar antal inkomna svar och svarsfrekvensen vid de olika mätningarna fördelat på
personernas initiala attityd gentemot hastighetsanpassare.

Tabell 7: Antal inkomna svar och svarsfrekvensen vid de olika mätningarna fördelat på

personernas initiala attityd gentemot hastighetsanpassare.

Positiva Negativa Neutrala Totalt

n % n % n % n %

Föremätning 141 83,9 30 83,3 28 87,5 199 84,3

Korttidsmätning 145 86,8 33 80,5 29 90,6 207 86,3

Långtidsmätning 111 81,0 23 79,3 28 87,5 162 81,8

Neutrala personer uppvisar den högsta svarsfrekvensen i samtliga mätningar. Statistiskt
signifikant skillnad mellan de olika attitydgrupperna (på 95 % nivå enligt Pearson Chi2-test)
finns dock endast i långtidsmätningen.

3.2.2.4 FÖRARTYP

I försöket ingår tre typer av förare: privatbilsförare, tjänstebilsförare och yrkesförare. I
enkätstudierna ingår dock enbart privatbilsförare och tjänstebilsförare. Yrkesförargruppen
består av 17 testförare, 15 bussförare och 2 taxiförare. För att möjliggöra vidare studier på
denna grupp är föremätning genomförd med bussförarna (gruppen taxiförare ansågs för liten),
dessa resultat redovisas dock inte här.

Som respondenter i enkätstudien deltog 226 privatbilsförare (88,6 %) och 29 tjänstebilsförare
(11,4 %). Antal inkomna svar och svarsfrekvensen vid de olika mätningarna för
privatbilsförare respektive tjänstebilsförare visas i tabell 8.

Tabell 8: Antal inkomna svar och svarsfrekvens vid de olika mätningarna fördelat på

förartyp.

Privatbilsförare Tjänstebilsförare Totalt

n % n % n %

Föremätning 176 84,2 23 79,3 199 83,6

Korttidsmätning 182 86,7 26 83,9 208 86,3

Långtidsmätning 147 84,5 17 65,4 164 82,0

I samtliga mätningar har privatbilsförarna högre svarsfrekvens än tjänstebilsförarna. I
långtidsmätningen sjunker svarsfrekvensen för tjänstebilsförare, någon förklaring till detta -
utöver att testförarna i allmänhet tycker att enkäterna tagit för mycket av deras tid - har vi inte
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funnit. Det finns dock inte några statistiskt signifikanta skillnader, på 95 % nivå, enligt
Pearson Chi2-test mellan privatbils- och tjänstebilsförare i någon av mätningarna.

3.2.2.5 TEKNISKA PROBLEM

För att undersöka om det finns någon signifikant skillnad mellan personer som upplevt
tekniska problem med den aktiva gaspedalen och personer som inte upplevt tekniska problem
söktes ett sätt att kunna definiera dessa två grupper. Lämplig fråga, hämtad från
långtidsmätningen, ansågs vara:

”Hur ofta har Din aktiva gaspedal krånglat under försöksperioden?”

Aldrig Ibland Alltid

Ç Ç Ç Ç Ç

Svaren kunde ges på en femgradig skala från ”aldrig” (1) till ”alltid” (5). De personer som
svarat ”aldrig” ansågs vara personer som inte upplevt några tekniska problem. Detta betyder
inte att personerna inte haft tekniska problem, det kan mycket väl hända att samma personer
som uppger att den aktiva gaspedalen aldrig krånglat t.ex. anger att den aktiva gaspedalen
reagerat för tidigt, för sent eller dylikt. Däremot är denna grupp testförare förare som anser sig
inte upplevt några tekniska problem och deras åsikter borde följaktligen inte ha färgats av de
tekniska problem som förekommit.

Eftersom endast personer som svarat vid långtidsmätningen kan klassas enligt detta sätt
(frågan ställdes endast i långtidsmätningen) blir det i före- och korttidsmätningen färre antal
personer som ingår i dessa grupper än i övriga. Svarsfrekvensen i långtidsmätningen blir
följaktligen också automatiskt 100 % för båda grupperna. Totalt ingår 163 personer i dessa
grupper, 53 personer (32,5 %) har inte upplevt några tekniska problem och 110 personer (66,5
%) har upplevt tekniska problem i olika utsträckning. Antal inkomna svar och
svarsfrekvensen vid de olika mätningarna för personer som inte upplevt några tekniska
problem respektive personer som upplevt tekniska problem visas i tabell 9.

Tabell 9: Antal inkomna svar och svarsfrekvens vid de olika mätningarna fördelat på om

testföraren upplevt tekniska problem eller inte.

Inga tekniska problem Tekniska problem Totalt

n % n % n %

Föremätning 44 83,0 84 76,4 128 78,5

Korttidsmätning 49 92,5 105 95,5 154 94,5

Långtidsmätning 53 100 110 100 163 100

Inga statistiskt signifikanta skillnader finns i svarsfrekvens mellan personer som inte upplevt
tekniska problem och personer som upplevt tekniska problem enligt Pearson Chi2-test.

De tekniska problem som förekommit under försöket har varit av skiftande karaktär, kortfattat
kan de sägas bestå av följande olika kategorier av problem: problem med gasen, problem med
den digitala kartan, någonting gick sönder, problem med gaspedalen, ryckig körning, ökat
antal motorstopp, bilen har blivit svårkörd samt att systemet varit trögt. För en fyllig
redogörelse av problemen som förekommit hänvisas till Falk et al. (2002).
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3.2.2.6 SLUTSATS

Endast i undantagsfall finns statistiskt signifikanta skillnader på 95 % -nivå mellan olika
gruppers svarsfrekvens. Slutsatsen blir därför att resultatet från studien inte blir snedfördelat
p.g.a. olika svarsfrekvens hos grupperna.

3.3 ANALYSMETOD

Samtliga frågor analyseras med avseende på skillnader mellan kön, åldersgrupp, initial attityd,
förartyp samt personer som upplevt resp. inte upplevt tekniska problem. Alla statistiska
signifikanstest är utförda på 95 % signifikansnivå, om inte annat anges. Analyserna är utförda
med hjälp av det statistiska dataprogrammet SPSS.

Frågor där respondenten fritt fick svara är inte av den karaktär att något statistisk
signifikanstest är meningsfullt, utan redovisas kvalitativt. Dessa svar speglar inte
nödvändigtvis testförarnas åsikter överlag - och ska inte tolkas så, utan svaren är snarare att se
som exempel på vilka åsikter som förekommit.

Informationen till beskrivning av de olika statistiska testerna nedan är hämtad från ”Electronic
Statistics Textbook” (StatSoft, Inc. 2002) och ”e-Handbook of Statistical Methods”
(NIST/SEMATECH).

För att avgöra om det finns skillnader i svaren hos olika grupper då variablerna är på
nominell skala (t.ex. ”ja” - ”nej” och svarat - inte svarat) används Pearsons Chi2-test. Pearson
Chi2-test undersöker om det finns samband mellan den oberoende och beroende variabeln.
Exempel: antag att vi ber 20 män och 20 kvinnor att välja mellan två olika färger, gul och
grön. Om det inte finns något samband mellan kön och val av färg skulle vi anta att lika
många män som kvinnor väljer respektive färg. Chi2-testet skulle då ge värdet 0,0. Ju mer
avvikelser som finns från detta förväntade samband desto högre sannolikhet att män och
kvinnor faktiskt tycker olika mycket om de två färgerna - Chi2-testets värde närmar sig 1,0
(alternativt -1,0).

För att testa om statistisk signifikant skillnad föreligger i svaren mellan två grupper (kön:
man - kvinna, förartyp: privatförare - tjänstebilsförare och tekniska problem: upplevt eller inte
upplevt tekniska problem) och då den beroende variabeln är på rangskala används Mann-
Whitney rangsummetest. Mann-Whitney rangsummetest testar nollhypotesen att två grupper
av data har samma median. För att kunna använda Mann-Whitneys rangsummetest behöver
inget antagande om datamaterialets fördelning göras, d.v.s. testet är icke parametriskt. Mann-
Whitney rangsummetest kräver, förutom att den beroende variabeln minst är på rangskala, att
de två grupperna är oberoende av varandra.

Vid test av signifikant skillnad i svaren mellan fler än två grupper (initial attityd: positiv,
negativ, neutral och åldersgrupp: 18-24, 25-44, 45-64, 65+) är Kruskal-Wallis test lämpligt
eftersom det, liksom Mann-Whitney, behandlar data på rangskala och är icke parametriskt.
Skillnaden mot Mann-Whitney rangsummetest är att Kruskal-Wallis testar skillnader mellan
tre eller fler grupper av data. Nollhypotesen är även här att de olika gruppernas data kommer
från samma population alt. från populationer med samma medianvärde.

Tillgänglig statistisk programvara erbjuder dock ingen möjlighet att i samband med Kruskal-
Wallis test analysera mellan vilka grupper skillnaden är signifikant. Med detta som grund
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används ANOVA tillsammans med Post Hoc test för att finna skillnader i svaren mellan fler
än två grupper, - trots att variablerna inte är på intervallskala.

ANOVA är en förkortning för ”analysis of variance” och används för att hitta statistiskt
signifikanta skillnader mellan medelvärden. Detta görs genom att dela upp variansen i två
delar, en som finns p.g.a. slumpmässig variation och en som beror på skillnader mellan
medelvärdena. Komponenten som beror på skillnad i medelvärde testas för statistisk
signifikans. Om statistisk signifikans föreligger förkastas nollhypotesen - att det inte finns
någon skillnad mellan medelvärdena och mothypotesen antas - att medelvärdena skiljer sig
från varandra. ANOVA förutsätter dock att datamaterialet är normalfördelat och att
variablerna är på intervallskala. ANOVA testar om det finns skillnader mellan medelvärdena.
Är det så att fler än två medelvärden testas mot varandra ger dock inte ANOVA någon
information om vilka medelvärden som med statistisk signifikans skiljer sig från varandra.
Denna analys kan dock göras m.h.a. ett Post Hoc test som ger besked om på vilken statistisk
signifikansnivå som medelvärdena skiljer sig från varandra.

För frågor där svarsalternativet ”oförändrat” förekommer är det intressant att undersöka om
respondenterna upplever att aktiv gaspedal förändrat deras situation i trafiken, dvs. att
enkätsvaren i medeltal, med statistisk signifikans, skiljer sig från svarsalternativet
”oförändrat”. För detta används one-sample t-test. One-sample t-test undersöker om det finns
någon statistiskt signifikant skillnad mellan ett datamaterials medelvärde och en fix konstant.
Testet förutsätter att medelvärdet är normalfördelat men eftersom antalet observationer är
stort och ett t-test är relativt robust även om observationsfördelningen gör små avvikelser från
normalfördelningen anses t-testet vara en lämplig statistisk analys.

När förekomsten av statistiskt signifikant skillnad mellan svaren vid olika tidpunkter är
Mann-Whitney och Kruskal-Wallis/ANOVA inte möjliga att använda eftersom grupperna är
parade, istället används Wilcoxons test. Många frågor förekommer vid ett flertal tillfällen just
med det syftet att se om/hur testförarna förändrar sin uppfattning under försökets gång.
Notera att det enbart är möjligt att undersöka förändringar hos de personer som besvarat de
två alt. tre enkäterna där frågan förekommit. Det går alltså inte att använda sig av alla
personer som svarat på respektive enkät eftersom bortfall då kan påverka resultatet.
Wilcoxons test testar nollhypoteser angående medianen hos datamaterialet. Ofta, och även i
detta fall, används Wilcoxons test vid parat datamaterial, t.ex. före - efter material, där
nollhypotesen är att skillnadens median (mellan före och efter) är noll. Testet förutsätter att
datamaterialet är på rangskala.

För att kartlägga vilken uppfattning testförarna har om den aktiva gaspedalens attraktivitet
och användbarhet används en metod föreslagen av van der Laan et al. (van der Laan et al.
1997): ”A simple procedure for the assessment of acceptance of advanced transport
telematics”. Metoden går ut på att testförarna ombeds markera vad de tycker om aktiv
gaspedal på, i vårt fall, sjugradiga skalor som går från en ytterlighet till en annan, ex. bra -
dålig; fyra innebär en neutral inställning. Svaren analyseras sedan m.h.a. faktoranalys för att
finna gemensamma bakomliggande åsikter hos testförarna.

Faktoranalys används även vid andra tillfällen för att reducera antalet variabler inom samma
frågegrupp ex. attityd till hastighetsgränser. Syftet är att med färre antal variabler kunna
beskriva de bakomliggande orsakerna till utslaget i de ursprungliga variablerna.
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Exempel: Antag att vi vill mäta dels hur mycket några personer väger och dels hur långa de
är. Vi mäter och väger dessa människor. Med stor sannolikhet finns det en stark korrelation
mellan dessa variabler. Ritar man upp dem i ett diagram kan det se ut som i figur 9.
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Figur 9: Exempel på hur data på längd och vikt kan se ut och regressionslinje.

Regressionslinjen till detta material kan sägas representera en ”bästa sammanfattning” av
sambandet mellan längd och vikt. Om vi nu skapar en ny variabel som liknar
regressionslinjen kommer denna nya variabel att fånga det mest centrala i de två ursprungliga
variablerna. Vi kan nu alltså beskriva längd och vikt i en ny variabel. Den nya variabeln kan
sägas beskriva en persons storlek.

På detta sätt kan även fler än två variabler reduceras till gemensamma, bakomliggande
faktorer.

I detta arbete används faktoranalys med varimax rotation för att finna en ”bästa laddning” hos
de nya variablerna och Kaisers kriterium (lämpligt enligt The statistics homepage) för att
bestämma hur många nya variabler som är lämpliga.

För att undersöka sambanden i acceptansmodellen görs korrelationstest mellan de faktorer
som antas påverka delacceptansen och delacceptansen resp. delacceptanserna och
totalacceptansen.

Det mest använda korrelationstestet är Pearson R, även kallad linjär korrelation, denna metod
förutsätter dock att variablerna minst är på intervallskala. Eftersom detta inte är fallet kommer
istället Spearman R att användas. Spearman R är mycket lik Pearsons korrelationstest och
undersöker om de två variablerna är linjärt proportionella till varandra, d.v.s. att sambandet
mellan dem kan sammanfattas med en rät linje. Denna linje kallas regressionslinje eller
minsta kvadrat linje.

Vid linjär korrelation representerar korrelationskoefficienten (R) det linjära sambandet mellan
de ingående variablerna där -1,00 innebär perfekt negativ korrelation, +1,00 perfekt positiv
korrelation och 0,00 innebär att det inte finns något samband mellan variablerna.

Vid korrelationstesten används både signifikansnivån 95 % och 99 %.
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4 RESULTAT
Resultatkapitlet följer acceptansmodellens karaktär. Endast frågor relevanta för studie av
acceptans kommer att redovisas. För en komplett genomgång av de enkätfrågor som ställdes i
försöket hänvisas till Falk et al. 2002.

Vid illustration av enkätsvaren visas medelvärden med ett 95 % -igt konfidensintervall. Detta
är en konstruerad situation eftersom svaren inte är givna på intervallskala - men ger trots detta
en bra och överskådlig bild av både ”medelsvar” och dess spridning.

För att kunna urskilja förändringar mellan de olika mättillfällena behandlas svar på samma
fråga vid de olika mättillfällena (föremätning, korttidsmätning och långtidsmätning)
samtidigt. Observera att testförarna i föremätningen uttrycker ett förväntat resultat av att

köra med aktiv gaspedal, medan de i korttids- respektive långtidsmätningen har praktisk
erfarenhet av den aktiva gaspedalen. De skillnader som redovisas i texten är signifikanta på
95 % nivå om inte annat anges.

Alla frågor som redovisas kommer inte att korrelationstestas, detta p.g.a. att vissa frågor är
allt för detaljerade för att anses sammanfatta den kategori som frågan tillhör. Dessa frågor
kommer att placeras i slutet av varje kapitel. Frågor som kommer att korrelationstestas
numreras för att det i korrelationskapitlet skall vara lättare att se från vilken kategori frågan
kommer.

4.1 ACCEPTANS

Acceptansen av aktiv gaspedal antas formas i tre steg, först värderar individen behovet av ett
hastighetspåverkande system vilket resulterar i en acceptans av hastighetspåverkande system
som princip. Därefter värderas systemet i sig, d.v.s. den aktiva gaspedalen. För- och nackdelar
man anser att den aktiva gaspedalen har leder till en acceptans av utrustningen i princip. Det
tredje steget är den aktuella situation som individen befinner sig i, här tar individen hänsyn till
sina egna villkor och bedömer hur den aktiva gaspedalen skulle fungera för honom/henne.
Alla dessa tre steg påverkas ständig av nya erfarenheter som individen skaffar sig. Detta kan
vara antingen självupplevda händelser eller andras erfarenheter man får berättat för sig.
En schematisk bild över vad som formar acceptansen till, i detta fall, aktiv gaspedal visas i
figur 10.
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Figur 10: Vad som formar acceptansen till aktiv gaspedal.

Att studera acceptans är inte alltid lätt och det kan göras på olika sätt. Gör man det med hjälp
av enkätundersökningar gäller det att ställa frågor som man kan vara säker på kommer att
belysa acceptansen, eller den del av acceptansen man är ute efter att studera.

I olika studier har olika frågeformuleringar förekommit, följande två sätt att bedöma
acceptans kan dock sägas vara de vanligaste:

1. Man frågar om individen vill ha den undersökta utrustningen i sin egen bil och ev. även hur
mycket man är beredd att betala för att få ha systemet.

2. Man ställer frågor om individen anser att den undersökta utrustningen skall införas. När
dessa frågor ställs, ställs ofta en serie frågor om hur och i vilka fall utrustningen skall införas.

Det förekommer även en tredje typ av frågor för att undersöka acceptans, denna fråga ger
dock, enligt min mening, enbart svar på acceptansen av själva systemet (”värdering av
systemet”) eftersom det allmänt frågas om vad individen tycker - inte speciellt om han eller
hon skulle kunna tänka sig att ha utrustningen (”aktuell situation”). Dessutom händer det att
man redan i frågan konstaterar att det finns ett behov för utrustningen - i detta fall öka
efterlevnaden av hastighetsgränserna, vilken gör att individen inte får tillfälle att uttrycka vad
han eller hon tycker om syftet med utrustningen (”behovet av systemet”). Denna typ av fråga
formuleras ofta enligt följande princip:

3. Man frågar individen vad han/hon anser om en utrustning för ett visst syfte. Individen
svarar på en skala från bra till dålig.

I enkäterna utsända till testförarna förekommer alla tre typer av acceptansfrågor. Nedan
redovisas svaren på typfrågorna 1 och 2, typfråga 3 kommer att behandlas under rubriken
”värdering av systemet”.

ACCEPTANS
av utrustningen.

”Behovet av systemet” ”Aktuell situation””Värdering av systemet”

EGNA ERFARENHETER

SITUATIONSMOTIVERAD
ACCEPTANS

BEHOVSMOTIVERAD
ACCEPTANS

SYSTEMMOTIVERAD
ACCEPTANS
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4.1.1 OM TESTFÖRARNA VILL HA EN AKTIV GASPEDAL I SIN EGEN BIL OCH HUR

MYCKET DE I SÅ FALL ÄR BEREDDA ATT BETALA FÖR DET.

Testförarna tillfrågades vid kort- och långtidsmätningen om de ville behålla den aktiva
gaspedalen efter försökets slut. Om de ville behålla den tillfrågades de även hur mycket de
kunde tänka sig att betala för att få behålla den. Resultaten visas i tabell 10.

Tabell 10: Om testförarna ville behålla den aktiva gaspedalen efter försökets slut och i så fall

hur mycket de var villiga att betala för att få behålla den.
Korttidsmätning Långtidsmätning

n % n %

Ja 66 55,5 % 31 26,7 %Ac1: Vill Du behålla den

aktiva gaspedalen efter

försökets slut? Nej 53 44,5 % 85 73,3 %

0 kr 45 55,6 % 46 62,2 %

> 0 kr 36 44,4 % 28 37,8 %
Ac2: Hur mycket är Du

villig att betala för att
behålla den? Medelvärde > 0 kr 1032 kr 825 kr

Efter en månads användning av den aktiva gaspedalen angav 55 % av testförarna att de ville
behålla den aktiva gaspedalen efter försökets slut. Vid avinstallation ville dock knappt 30 %
av testförarna behålla den. Betalningsviljan för att behålla den aktiva gaspedalen sjönk från
drygt 1000 kr till drygt 800 kr. En anledning till detta antas vara de brister i tekniken som
testförarna upplevt, detta stöds av resultat från bl.a. djupintervjuer (Risser et al. 2002a) och
dagboksanteckningar (Risser et al. 2002b).

Den aktiva gaspedalen värderades högre i handeln än vad man var beredd att betala för att
behålla den man hade fått installerad. I föremätningen sa sig ca. 45 % av testförarna vara
villiga att betala för att få en aktiv gaspedal i sin bil då de köpte ny bil, i medelvärde uppgav
dessa testförare att de kunde betala drygt 2000 kr för detta. Cirka 35 % av testförarna kunde
tänka sig att betala för att få en aktiv gaspedal installerad i den bil de ägde nu, för detta kunde
testförarna tänka sig att betala ca. 1250 kr.

Vid korttids- och långtidsmätningarna var testförarna beredda att betala drygt 1500 kr för att
få aktiv gaspedal inmonterad då de köpte ny bil och 1300 kr för att få den installerad i sin
nuvarande bil.

4.1.2 OM OCH HUR TESTFÖRARNA ANSER ATT DEN AKTIVA GASPEDALEN SKALL

INFÖRAS

För att undersöka testförarnas acceptans till införandet av en aktiv gaspedal ställdes ett antal
påståenden som testförarna ombads ta ställning till. Svaren kunde ges på en femgradig skala
från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Nedan listas påståendena och hur testförarna
svarat. Svarsalternativ 1 och 2 har klassats som ”instämmer inte” och svarsalternativ 4 och 5
har klassats som ”instämmer”. Observera att testförarna i föremätningen inte har någon

verklig erfarenhet av aktiv gaspedal -  vilket de i korttids- och långtidsmätningen har.
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¶ Ac 3: Det borde vara lag på att alla bilar ska vara utrustade med aktiv gaspedal.
I föremätningen instämmer 30 % av testförarna i påståendet att det borde vara lag på att alla
bilar ska vara utrustade med aktiv gaspedal, 41 % instämmer inte. Det sker ingen signifikant
förändring mellan de olika mätningarna, däremot finns det signifikanta skillnader mellan
grupper. Privatbilsförare instämmer i högre utsträckning i påståendet än tjänstebilsförare.
Likaså instämmer personer med positiv initial attityd till aktiv gaspedal i högre utsträckning
än personer med negativ initial attityd. Vid före- och korttidsmätningen instämmer äldre
förare i högre utsträckning än yngre förare - denna skillnad mellan åldersgrupper återfinns
dock inte i långtidsmätningen.

¶ Ac 4: Aktiv gaspedal skall vara obligatoriskt i tätortstrafik.
I föremätningen instämmer 57 % av testförarna att aktiv gaspedal skall vara obligatoriskt i
tätortstrafik, 23 % instämmer inte, (inklusive 12 % som inte alls instämmer). Ingen större
förändring sker till korttidsmätningen. I långtidsmätningen har andelen testförare som
instämmer i påståendet minskat till 46 %, samtidigt som andelen testförare som inte
instämmer ökat till 34 %, inklusive 12 % som inte alls instämmer.

Gemensamt för alla mätningarna är att personer med positiv initialattityd gentemot den aktiva
gaspedalen instämmer i högre utsträckning än personer med initialt negativ attityd. Personer
med initialt neutral attityd och privatbilsförare instämmer i högre utsträckning än personer
med negativ initial attityd och tjänstebilsförare sedan man provat att köra med aktiv gaspedal,
dvs. i korttids- och långtidsmätningen.

Av dessa svar att döma verkar det som att testförarnas föreställning av en aktiv gaspedal
stämde relativt bra överens med de faktiska erfarenheterna som de gjorde vid första kontakten
med systemet, d.v.s. i korttidsmätningen. Personer som vid rekryteringen uppgav sig vara
neutralt inställda till den aktiva gaspedalen och personer som använde den aktiva gaspedalen
privat fick dock en mer positiv uppfattning om systemet sedan de provat det, än personer som
initialt var negativa eller använde den aktiva gaspedalen i tjänsten. Acceptansen för ett
obligatoriskt införande av aktiv gaspedal minskade något till långtidsmätningen.

¶ Ac 5: Aktiv gaspedal skall inte finnas för landsvägstrafik.
I föremätningen instämmer 35 % av testförarna i påståendet att aktiv gaspedal inte skall finnas
för landsväg, 44 % instämmer inte.  Av dem instämmer 15 % inte alls. Andelen testförare som
inte alls instämmer i påståendet sjunker något till långtidsmätningen då 12 % inte alls
instämmer, i övrigt sker ingen nämnvärd förändring.

Drygt en tredjedel av testförarna accepterar idag inte ett införande av aktiv gaspedal för
landsvägstrafik medan 44 % accepterar detta. Att åsikterna är relativt stabila under alla
mätningarna kan tolkas som att de förväntningar man hade på systemet också visade sig
stämma vid verklig kontakt. Det ska dock kommenteras att det under försöksperioden var
frivilligt att använda den aktiva gaspedalen utanför tätorten, vilket gör att det inte är säkert att
alla testförare verkligen har erfarenhet av landsvägskörning med aktiv gaspedal.

Utöver dessa resultat kan det konstateras att en klar majoritet bland testförarna tycker att den
aktiva gaspedalen ska reagera vid fler hastighetsöverträdelser än endast på 30-sträckor, samt
att acceptansen för att koppla den aktiva gaspedalen direkt till polisen är mycket låg. Det är
dock intressant att notera att motståndet till att koppla den aktiva gaspedalen till polisen
minskar efter en längre tids körning med aktiv gaspedal.
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4.2 BEHOVET AV SYSTEMET

Behovet av systemet beskriver den bit av
acceptansen som beror på hur motiverat man
tycker det är med ett hastighetsanpassningssystem,
d.v.s. hur stort behovet är av ett
hastighetsanpassningssystem och formas enligt
acceptansmodellen (figur 7) av värdering av
olycksrisk, attityder till hastighetsgränser och
verkliga hastigheter samt intentionen att följa
trafikrytmen eller hastighetsgränsen, se figur 11.
Genom dessa faktorer skapas en bedömning av hur
stort behovet av ett hastighetsanpassningssystem
är.

4.2.1 VÄRDERING AV OLYCKSRISK

”Värdering av olycksrisken” står för hur stor
föraren uppfattar att risken är att råka ut för en
olycka i olika situationer, i detta fall kopplat till
hastigheten fordonet färdas med. Enligt antagandet
i acceptansmodellen påverkar värderingen av
olycksrisken acceptansen direkt, men även indirekt
genom attityder och intention.

För att undersöka hur testförarna värderade
olyckrisken kopplat till hastighet ställdes ett par
olika påståenden som förarna ombads ta ställning till. Svaren kunde ges på en femgradig skala
- från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Svarsalternativ 1 och 2 har klassats som
”instämmer inte” och svarsalternativ 4 och 5 har klassats som ”instämmer”.

- BV 1 & 2: Antalet olyckor skulle minska om alla höll hastighetsgränserna.
I föremätningen instämmer 87 % av testförarna i påståendet att antalet olyckor skulle minska
om alla höll hastighetsgränserna i tätort (BV 1), 5 % instämmer inte. Samma påstående
ställdes i långtidsmätningen utan nämnvärd förändring. När frågan gällde landsväg (BV 2)
instämde 80 % av testförarna i påståendet, även här är det 5 % som inte instämmer.
Påståendet ställdes inte i långtidsmätningen.

Personer med initialt positiv attityd till aktiv gaspedal instämmer i föremätningen i högre
utsträckning i påståendet, både när det gäller tätort och landsväg, än vad personer med initialt
negativ attityd gör. Vad man tycker i denna fråga kan mycket väl vara en av orsakerna bakom
den initiala attityden. I långtidsmätningen återfinns inte denna skillnad, vilket tyder på att
användningen av den aktiva gaspedalen har förändrat hur testförarna ser på sambandet
hastighet och olycksrisk.

- BV 3: Det finns ett starkt samband mellan hastighet och risk för olyckor.
I föremätningen instämmer 87 % av testförarna i påståendet att det finns ett starkt samband
mellan hastighet och risk för olyckor, 2 % instämmer inte. Till långtidsmätningen sjunker
andelen testförare som instämmer i påståendet något - till 82 %. Andelen testförare som tar
avstånd från påståendet är fortfarande den samma.

Figur 11: Acceptans av systemet

beroende på hur motiverat man

tycker det är med ett

hastighetsanpassningssystem.

BEHOVSMOTIVERAD
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En stor majoritet av testförarna tycker att det finns ett starkt samband mellan hastighet och
olycksrisk, det är endast 2 % av respondenterna som inte håller med om det påståendet.
Varför andelen som instämmer i påståendet sjunker något från föremätningen till
långtidsmätningen är svårt att säga, det kan dock vara så att förarna inte känt sig säkrare i
trafiken när de sänkt hastigheten, och därför upplever sambandet mindre starkt än tidigare.
Varför testförarna inte känt sig säkrare då de sänker hastigheten de färdas med kan i sin tur
bero på att de inte kände sig osäkra innan de sänkte hastigheten heller – då hade de inte valt
den hastigheten. Det kan också vara så att bristande teknik hos den aktiva gaspedalen och
ovana att använda den gjort att andra svårigheter tillkommit, vilket gör att det inte upplevs
som en säkerhetsvinst. Notera dock att dessa förare inte heller tar avstånd från påståendet,
utan intar en neutral hållning.

4.2.2 ATTITYDER TILL HASTIGHETSGRÄNSER OCH VERKLIGA HASTIGHETER

Förarnas attityder till hastighetsgränser och verkliga hastigheter antas påverka acceptansen
dels direkt och dels indirekt genom intentionen. Här anges förarnas attityder till
hastighetsgränser och verkliga hastigheter, d.v.s. om det är viktigt att hålla
hastighetsgränserna, om hastighetsgränserna är ”lagom” satta och om hur den verkliga
hastighetsbilden ser ut på vägarna.

Med syfte att undersöka testförarnas attityd till hastighetsgränser ställdes en serie frågor om
hur viktigt det ansågs vara att hålla hastighetsgränsen i olika situationer. Svaren kunde ges på
en femgradig skala från ”inte viktigt alls” till ”mycket viktigt”. Resultatet redovisas i figur 12.
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30 km/timme i tätort

30 km/timme i
bostadsområden i tätort

30 km/timme vid skola och
daghem i tätort

50 km/timme i tätort

50 km/timme i
bostadsområden i tätort

50 km/timme vid skola och
daghem i tätort

70 km/timme i tätort

70 km/timme på landsväg

90 km/timme på landsväg

110 km/timme på landsväg

110 km/timme på motorväg

Ur Din egen moraliska synpunkt -
hur viktigt är det att hålla hastighetsgränserna?

      Inte alls viktigt                                                                              Mycket viktigt

Föremätning          Långtidsmätning             95%-igt konfidensintervall

Figur 12: Hur viktigt testförarna anser det vara att hålla olika hastighetsgränser.

I tätort anser testförarna att det är viktigt (eller mycket viktigt) att hålla hastighetsgränserna. I
princip tycker de att det är lika viktigt att hålla hastighetsgränserna på 30- och 50-sträckor,
men däremot anser de inte att det är riktigt lika viktigt på 70-sträckor. Viktigast tycker
testförarna att det är att hålla hastighetsgränsen vid skolor och daghem, men det anses även
viktigare att hålla hastighetsgränsen i bostadsområden än på 30- eller 50-sträckor i allmänhet.
Kvinnor tycker i allmänhet att det är viktigare att hålla hastighetsgränser i tätort än vad män
tycker. I långtidsmätningen, dvs. efter användandet av aktiv gaspedal, anser testförarna att det
blivit ännu viktigare att hålla hastighetsgränsen i tätort.

På landsväg och motorväg har testförarna en relativt neutral inställning till hur viktigt det är
att hålla hastighetsgränserna. I långtidsmätningen anser dock testförarna att det blivit viktigare
att hålla hastighetsgränsen vid 70 km/h på landsväg, i övrigt sker inga förändringar. Äldre
förare tycker i allmänhet att det är viktigare att hålla hastighetsgränsen på landsväg än vad
yngre förare tycker, och i föremätningen anser tjänstebilsförare att det är viktigare att hålla
hastighetsgränsen vid landsvägskörning än vad privatbilsförare tycker.

Sammanfattningsvis kan sägas att knappt 70 % av testförarna anser att det för dem är en
moralisk skyldighet att hålla hastighetsgränserna i tätort. På landsväg anser knappt 50 % det.
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4.2.3 INTENTION

Med intention menas hur föraren avser att handla. Enligt Ajzens beteendemodell (se figur 4)
beror intentionen på attityden till ett visst beteende, den subjektiva normen till beteendet och
den upplevda kontrollen av beteendet. Det är dock svårt att förutse hur stor del av intentionen
de olika faktorerna påverkar, ibland betyder attityden mer än subjektiv norm och upplevd
kontroll, men ibland är subjektiv norm eller upplevd kontroll viktigast. Attityden till hastighet
och hastighetsöverträdelser är redan behandlat i kapitel 5.2.2 eftersom attityden antas påverka
acceptansen direkt, subjektiv norm och upplevd kontroll kommer däremot att kommenteras
som underkapitel i detta kapitel. Det kommer dock inte att utföras något korrelationstest för
att fastställa sambandet mellan intention och attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll
eftersom syftet med detta arbete är att undersöka vad som formar acceptansen av aktiv
gaspedal och inte att verifiera Ajzens beteendemodell.

Förarnas intention att följa trafikrytmen eller hastighetsgränsen undersöktes med hjälp av ett
par olika påståenden. Testförarna ombads ta ställning till dessa på en femgradig skala - från
”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Svarsalternativ 1 och 2 har klassats som
”instämmer inte” och svarsalternativ 4 och 5 har klassats som ”instämmer”.

- Det är viktigare för mig att följa trafikrytmen än att hålla hastighetsgränserna.
I föremätningen instämmer 25 % av testförarna i påståendet att det för dem är viktigare att
följa trafikrytmen än att hålla hastighetsgränserna i tätort, 46 % instämmer inte. Ingen
nämnvärd förändring sker till långtidsmätningen.

På landsväg instämmer 31 % av testförarna i påståendet, 41 % instämmer inte. Till
långtidsmätningen sjunker andelen som inte instämmer till 32 %, andelen som instämmer i
påståendet är dock oförändrad.

Inte vid någon av mätningarna är andelen som instämmer i påståendet i majoritet, varken när
det gäller tätort eller landsväg. På landsväg ändrar testförarna sin inställning till
långtidsmätningen och det är då jämt mellan de som instämmer i påståendet och de som inte
instämmer. Möjligtvis är detta ett tecken på att testförarna upplevt det besvärligare än de
trodde att hålla hastighetsgränsen på landsväg vilket gör att fler av dem är mer tveksamma om
vad som är viktigast – följa trafikrytmen eller hålla gällande hastighetsgräns. Notera att
andelen testförare som instämmer i påståendet inte har ökat.

4.2.3.1 SUBJEKTIV NORM

Den subjektiva normen är det oskrivna och informella regelverk som individen skapar för sitt
eget beteende. Det grundar sig till stor del på förarens föreställning om vad ”viktiga” personer
i hans/hennes omgivning förväntar sig att han/hon skall göra samt förarens vilja att foga sig
efter dessa förväntningar. Dessa ”viktiga” personer kan dels vara familj och vänner, men kan
även vara andra trafikanter, t.ex. kan man som förare känna ett socialt tryck från andra
trafikanter att följa trafikrytmen, även om den ligger klart över hastighetsgränsen.

Testförarna ombads svara på en serie frågor om vad de trodde att för dem viktiga personer
tyckte om testföraren överskrid hastighetsgränsen. Svaren gavs på en femgradig skala från
”inte alls acceptabelt” till ”helt acceptabelt”. Svaren redovisas i figur 13.
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30 km/timme i tätort

30 km/timme i
bostadsområden i tätort

30 km/timme vid skola och
daghem i tätort

50 km/timme i tätort

50 km/timme i
bostadsområden i tätort

50 km/timme vid skola och
daghem i tätort

70 km/timme i tätort

70 km/timme på landsväg

90 km/timme på landsväg

110 km/timme på landsväg

110 km/timme på motorväg

Vad tror Du personer som är viktiga för Dig (i familjen, nära
bekanta m.fl.) tycker ifall Du överskrider hastighetsgränser?

Inte alls acceptabelt                                                                           Helt acceptabelt

Föremätning          Långtidsmätning             95%-igt konfidensintervall

Figur 13: Vad testförarna tror att för dem viktiga personer tycker om de överskrider olika

hastighetsgränser.

Vid samtliga hastighetsgränser i tätort tror testförarna att andra, för dem viktiga personer, inte
tycker att det är acceptabelt att överskrida hastighetsgränsen. Minst acceptabelt tror
testförarna att det är att överskrida hastighetsgränsen vid skolor och daghem. På landsväg tror
testförarna att andras inställning är mer neutral - varken accepterat eller inte.

Överlag tror yngre förare att andra tycker att det är mer acceptabelt om de överskrider
hastighetsgränsen än vad äldre förare tror.

Det sker knappt någon förändring mellan de olika mätningarna - möjligtvis anser man att det
blivit något mer accepterat att överskrida hastighetsgränser vid högre hastigheter och något
mindre acceptabelt att överskrida hastighetsgränser vid lägre hastigheter. Inga förändringar är
signifikanta på 95 % -nivå.

När det gäller hur hastigheterna på vägarna upplevs finns en klar skillnad mellan hur
testförarna upplever sitt eget beteende i jämförelse med hur de upplever andra trafikanter, se
figur 14.
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Figur 14: Hur testförarna anser sitt eget och andra bilisters beteende vara i trafiken.

Överlag anser testförarna att andra förare överskrider hastighetsgränsen relativt ofta, vilket är
oftare än vad de själv upplever att de överskrider hastighetsgränsen. Mest överträdelser anser
man sker på landsväg. Detta resultat behöver inte vara förenligt med hur det faktiskt är ute på
vägarna, men det faktum att testförarna upplever att det är på detta sätt kan göra att deras
subjektiva norm så småningom kommer att förändras - ”eftersom så många överskrider
hastighetsgränsen måste det ju vara socialt accepterat att göra det”.

Utöver detta kan nämnas att hela 60 % av testförarna i föremätningen anser att det bildas en
kö av bilar bakom dem om de håller hastighetsgränsen i tätort och 75 % av testförarna anser
att det är så när de kör på landsväg.

4.2.3.2 UPPLEVD KONTROLL ÖVER SITUATIONEN

Med upplevd kontroll menas den kontroll som individen anser sig ha över en viss situation.
Graden av kontroll som föraren föreställer sig ha påverkas både av egna och andras tidigare
erfarenheter och kan dessutom öka eller minska beroende på förväntade svårigheter (halka,
mörker, ”perfekt” väglag m.m.). Den upplevda självförmågan (kontrollen) påverkas också av
vilka hjälpmedel man anser sig ha i form av utrustning (bilen, information m.m.) men också
av bedömningen av egna färdigheter och kunskaper.

Till testförarna ställdes en serie frågor om hur svårt det var att hålla hastighetsgränsen i olika
situationer. Svaren kunde ges på en femgradig skala från ”mycket svårt” till ”mycket lätt”.
Svaren redovisas i figur 15.

Svarta markeringar visar hur testförarna anser andra bilisters beteende vara.
Grå markeringar visar hur testförarna anser sitt eget beteende vara.

Föremätning             Korttidsmätning             Långtidsmätning               95%-igt konfidensintervall

Hur ofta överskrider andra bilister/Du hastighetsgränsen
30 km i tätort med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider andra bilister/Du hastighetsgränsen
50 km i tätort med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider andra bilister/Du hastighetsgränsen
70 km i tätort med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider andra bilister/Du hastighetsgränsen
70 km på landsväg med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider andra bilister/Du hastighetsgränsen
90 km på landsväg med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider andra bilister/Du hastighetsgränsen
110 km på landsväg med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta händer det att andra bilister/Du retar sig på dem
som håller gällande hastighetsgräns?

Om Du ser till andra bilisters beteende / Ditt eget beteende som bilist

Aldrig     Mycket sällan     Sällan           Ibland           Ofta        Mycket ofta
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30 km/timme i tätort

30 km/timme i
bostadsområden i tätort

30 km/timme vid skola och
daghem i tätort

50 km/timme i tätort

50 km/timme i
bostadsområden i tätort

50 km/timme vid skola och
daghem i tätort

70 km/timme i tätort

70 km/timme på landsväg

90 km/timme på landsväg

110 km/timme på landsväg

110 km/timme på motorväg

Hur svårt är det för Dig att hålla olika hastighetsgränser?

      Mycket svårt                                Varken eller                                Mycket lätt

Föremätning          Långtidsmätning             95%-igt konfidensintervall

Figur 15: Hur lätt eller svårt testförarna anser det vara att hålla olika hastighetsgränser.

Respondenterna tycker att det är lättare att hålla hastighetsgränsen vid skola och daghem i
tätort än i bostadsområden i tätort och tätort i allmänhet. När det gäller 30-sträckor i tätort
tycker testförarna i långtidsmätningen att det är lättare att hålla hastighetsgränsen än vad de i
föremätningen tyckte - dock tycker de fortfarande att denna sträcka är bland de svåraste att
hålla hastighetsgränsen på. Samtidigt tycker de att det har blivit svårare att hålla
hastighetsgränsen när det gäller 50-sträckor vid skola och daghem - denna sträcka är dock
fortfarande den sträckan de anser att det är lättast att hålla hastighetsgränsen på. På sträckor
med hastighetsgränsen 70 km/h eller högre anser äldre förare att det är lättare att hålla
hastighetsgränsen än vad yngre förare tycker. I långtidsmätningen tycker även personer med
initialt positiv attityd till den aktiva gaspedalen att det är lättare att hålla hastighetsgränserna
på dessa sträckor i jämförelse med personer med initialt negativ attityd. På 110-vägar, både
landsväg och motorväg, anser testförarna att det till långtidsmätningen blivit svårare att hålla
hastighetsgränsen, dock anses det fortfarande inte som svårt.

Utöver att det ibland upplevs som svårt att hålla hastighetsgränsen finns det också förare som
upplever det stressande. I tätort tycker 24 % av testförarna att det är stressande att försöka
hålla hastighetsgränsen och på landsväg tycker 30 % det. Den aktiva gaspedalen verkar ha
minskat en del förares stress, i långtidsmätningen uppger endast 16 % att de tycker att det är
stressande att försöka hålla hastighetsgränsen i tätort. (Det var endast Lunds tätort som ingick
i försöket.)
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4.2.4 BEHOVSMOTIVERAD ACCEPTANS

Acceptans av aktiv gaspedal med avseende på behovet man anser finns för ett
hastighetspåverkande system grundar sig på hur motiverat man anser det vara att försöka
påverka bilförare att hålla hastighetsgränserna.

För att undersöka hur motiverat testförarna ansåg det vara med aktiv gaspedal ställdes en
grupp frågor om hur motiverat testförarna tyckte det var med aktiv gaspedal i olika miljöer.
Svaren gavs på en femgradig skala från ”inte motiverat alls” till ”mycket motiverat”, se figur
16.

vid 30 km/h i tätort?

vid 30 km/h i bostadsområden i
tätort?

vid 30 km/h vid skola och daghem i
tätort?

vid 50 km/h i tätort?

vid 50 km/h i bostadsområden i
tätort?

vid 50 km/h vid skola och daghem i
tätort?

vid 70 km/h i tätort?

vid lågtrafik i tätort?

vid rusningstrafik i tätort?

på dagtid i tätort?

på kvälls- och nattetid i tätort?

vid dåliga väderförhållanden som
halt väglag eller dimma i tätort?

vid dåliga väderförhållanden som
halt väglag eller dimma på landsväg?

  Långtidsmätning                95%-igt konfidensintervall

Hur motiverat tycker Du det är med aktiv gaspedal

Inte alls motiverat                                                                    Mycket motiverat

Figur 16: Hur motiverat respondenterna tycker det är med aktiv gaspedal i olika miljöer.

Mest motiverat tycker respondenterna att aktiv gaspedal är på 30- och 50-sträckor men tycker
även att det är motiverat på 70-sträckor i tätort, i rusningstrafik i tätort, dagtid i tätort samt vid
dåliga väderförhållanden (både i tätort och på landsväg). Däremot är man inte säker på att det
är motiverat i lågtrafik och kväll samt nattetid.
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Privatbilsförare anser det mer motiverat med aktiv gaspedal i bostadsområden än
tjänstebilsförare, och över lag tycker personer med positiv initial attityd till aktiv gaspedal att
det är mer motiverat med en aktiv gaspedal än personer med negativ initialattityd.

När det gäller hur motiverat testförarna tycker det är med aktiv gaspedal för olika grupper av
förare kan konstateras att de inte tycker att det är omotiverat med aktiv gaspedal för någon
grupp av förare. Allra mest motiverat tycker de att aktiv gaspedal är för förare som
upprepade gånger kör för fort, men testförarna tycker också att det är väl motiverat för nya
körkortsinnehavare, unga privatbilister, bussförare och skolskjutsförare.

4.3 VÄRDERING AV SYSTEMET

Acceptansen i detta steg formas av attityder
till den aktiva gaspedalen, se figur 17.
Attityderna kan röra väldigt många olika
aspekter av användningen av en aktiv
gaspedal, hur den aktiva gaspedalen
uppfyller sitt syfte, hur förarsituationen
förändras, status, mm.

4.3.1 ATTITYDER TILL DEN AKTIVA

GASPEDALEN

Det enda som direkt antas påverka den
systemmotiverade acceptansen är
attityderna till den aktiva gaspedalen.
Attityderna i sin tur påverkas av personlig
värdering, föreställning och värdering av
effekten, social jämförelseprocess samt
utrustningens image. För att ta reda på
testförarnas uppfattning om den aktiva
gaspedalen användes en metod föreslagen
av van der Laan et al. (1997): ”A simple
procedure for the assessment of acceptance
of advanced transport telematics”.

Metoden går ut på att testförarna markerar
vad de tycker om den aktiva gaspedalen på,
i detta fall, sjugradiga bipolära skalor
(skalor som går från en ytterlighet till en annan, ex. bra – dålig); fyra innebär en neutral
inställning. Svaren analyseras sedan m.h.a. faktoranalys med varimax rotation för att finna
gemensamma bakomliggande åsikter hos testförarna.

Följande bipolära skalor användes:
1. Obehaglig - Behaglig
2. Ineffektiv - Effektiv
3. Irriterande - Lugnande
4. Otrevlig - Trevlig
5. Otydlig - Tydlig
6. Förvirrande - Informerande

PERSONLIG VÄRDERING
kopplad till utrustningen

t.ex. frihet.

FÖRESTÄLLNING
och VÄRDERING AV

EFFEKT
av utrustningen

ATTITYDER
till en viss utrustning.

”Värdering av systemet”

Utrustningens
IMAGE

SOCIAL
JÄMFÖRELSE

för- och nackdelar
utrustningen för med

sig för mig i
jämförelse med andra

SYSTEMMOTIVERAD
ACCEPTANS

Figur 17: Acceptans av systemet beroende på

vad man tycker om den aktiva gaspedalen.

ERFARENHETER
av systemet
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Svaren från dessa frågor användes sedan som ingångsdata för faktoranalysen där två
bakomliggande komponenter, användbarhet och attraktivitet, hittades:

SA 1: Par nummer 1, 3 och 4 visade sig kunna beskriva attraktivitet

SA 2: Par nummer 2, 5 och 6 visade sig kunna beskriva användbarhet.

För att göra detta åskådligt illustreras medelvärdena på svaren för respektive mått i figur 18.
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Figur 18: Hur attraktiv respektive användbar testförarna anser att den aktiva gaspedalen är.

Testförarna anser i genomsnitt att den aktiva gaspedalens användbarhet är relativt hög
(medelvärde 5,66) medan attraktiviteten endast är något bättre än neutralt läge (medelvärde
4,1). Användbarheten skiljer sig inte åt mellan olika grupper (undantaget åldersgruppen 18-24
som är för få för att några slutsatser ska kunna dras). Däremot råder det olika meningar om
den aktiva gaspedalens attraktivitet. Åldersgruppen 65+ är tillsammans med testförare som
inte upplevt några tekniska problem den grupp testförare som ger den aktiva gaspedalen högst
attraktivitet. Lägst attraktivitet anser personer med initialt negativ attityd till den aktiva
gaspedalen och testförare ur
åldersgruppen 25-44 år att den aktiva gaspedalen har. Signifikanta skillnader mellan grupper
på 95 % nivå är följande:

¶ Åldersgruppen 65+ och 45-64 år anser att den aktiva gaspedalen är attraktivare än vad
åldersgruppen 25-44 anser.

¶ Personer som inte upplevt några tekniska problem ger den aktiva gaspedalen högre
attraktivitet än vad personer som upplevt tekniska problem.

¶ Personer med initialt positiv attityd gentemot den aktiva gaspedalen tycker att den är
attraktivare än vad personer med initialt negativ attityd.
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När det gäller de bakomliggande orsakerna till attityden till aktiv gaspedal påverkas den av
flera olika faktorer, varav en del är konkreta och en del är av mer abstrakt natur. Abstrakta
faktorer kan vara svårt att få grepp om genom enkätfrågor. Till en viss del går detta - och
dessa frågor kommer också att redovisas, men för att få en bättre uppfattning om dessa
faktorer kommer även resultat från djupintervjuer och dagboksanteckningar att användas.
Varken djupintervjuer eller dagboksanteckningar har något kvantitativt värde eftersom det
endast är en liten andel av testförarna som deltagit. Det blir därför inte möjligt att uttala sig
om hur stor andel av testförarna som tycker si eller så och inte heller utföra korrelationstester,
däremot får man en uppfattning om vilka tankar och funderingar som förekommer.

Djupintervjuerna är längre intervjuer där intervjuledaren har ett set med frågor som han/hon
diskuterar med personen som intervjuas. Stor del av intervjuledarens uppgift går ut på att
ställa följdfrågor som ger information om varför intervjupersonen tycker som han/hon gör.
För en komplett redogörelse av resultatet från djupintervjuerna hänvisas till rapporten
”Bilförarattityder till ISA - Resultat från djupintervjuer med testförare” (Risser et al. 2002a)

Dagboksanteckningarna är från testförare som under en veckas tid blivit ombedda att föra
dagbok om vad de upplevt i samband med den aktiva gaspedalen under dagen.
Dagboksformuläret bestod av ett antal frågor som testföraren skulle besvara med egna ord.
För en komplett redogörelse av resultatet från dagboksanteckningarna hänvisas till rapporten
”Utvärdering av dagbokskommentarer vid långvarig körning med aktiv gaspedal” (Risser et
al. 2002b)

Nedan följer en kort redogörelse för de olika bakomliggande faktorerna till attityden.

4.3.1.1 PERSONLIG VÄRDERING KOPPLAD TILL UTRUSTNINGEN

När det gäller personliga värderingar är de relativt djup rotade hos individen, se figur 3, och
dessutom av abstrakt karaktär (exempel: man tycker inte om aktiv gaspedal för att det
begränsar ens frihet). För att få en uppfattning om testförarnas personliga värderingar används
här uttalanden från dagboksanteckningarna och djupintervjuerna.

I djupintervjuerna och dagböckerna kommer det fram ett antal olika synpunkter kopplat till de
personliga värderingarna hos förarna. Kommentarerna handlar om kontroll, frihet, teknik och
ansvar samt privat egendom. Nedan finns exempel på kommentarer som givits - observera att

kommentarerna inte representerar åsikten hos testförarna i stort, utan ger enbart information
om personliga värderingar som påverkat testförarnas syn på aktiv gaspedal. (DB =
dagboksanteckningar; DI = djupintervjuer)

En del personer har känt sig kontrollerade och iakttagna av systemet, vilket gör att de fått en
negativ attityd till den aktiva gaspedalen. Exempel:
- ”Jag upplever det som om jag åter är utsatt för övningskörning = omyndigförklarad.”

(DB)
- ”Urskönt att slippa storebror ISA.” (DB)
- ”Vill kunna känna att om det behövs ska jag kunna köra på för att undvika olycksfall.”

(DB)
- ”Är det någon annan som kör?” (DI)
Men det finns även exempel på förare som uttrycker en oförståelse för detta. Exempel:
- ”Om jag vill köra fortare så trycker jag bara till (på gasen). Dock gör jag det mycket

sällan.” (DB)
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Den aktiva gaspedalen kan upplevas som frihetsberövande. En del personer anser att det är
frihetsberövande att inte få välja sin egen hastighet, andra att det är frihetsberövande att
tvingas att ha systemet. Exempel:
- ”Antagligen handlar det inte om att vänja sig, snarare att acceptera frihetsberövande

åtgärder.” (DB)
- ”Störande att den styrde.” (DI)
- ”Positiv till om alla hade en men det ska vara frivilligt.” (DI)
- ”Jag tycker man skulle försöka locka så många som möjligt med sänkta

försäkringspremier o dyl., men inte att det skulle vara ett tvång. Jag skulle kanske kunna
tänka mig ISA om jag fick sänkt försäkringspremie.” (DI)

Samtidigt säger en del personer att den aktiva gaspedalen är ett bra hjälpmedel och andra
tycker inte att man ska kunna välja om man ska ha systemet eller inte. Exempel:
- ”Ett obligatorium hade varit ramaskri i början, men bra om alla hade haft en.” (DI)
- ”Har man en bra teknisk lösning på kan det vara obligatoriskt, men inte i den meningen att

det inte ska gå att köra snabbare än hastighetsgränsen.” (DI)
- ”Obligatoriskt, men frivilligt för äldre bilmodeller. Tycker ej om tvång, men detta är något

som är till nytta för hela samhället.” (DI)

Det förekom kommentarer där man var tveksam mot teknik för att öka trafiksäkerheten.
Särskilt var detta en ansvarsfråga, man konstaterar att det är föraren som bär ansvaret över
fordonet och ansåg att man lurar föraren till att bli mindre ansvarstagande i trafiken. Exempel:
- ”Omdöme och information är den bästa lösningen för att förbättra trafiksäkerheten.” (DI)
- ”Om det är lätt att vänja sig är en irriterande fråga eftersom regression i ansvaret inte är en

vanesak.” (DB)
- ”ISA vid dimma vore inte bra, det är eget ansvar, däremot kunde den gärna höja

hastighetsgränsen vid lite trafik.” (DI)
- ”ISA vid halka vore inte bra, då är det speciellt viktigt att ha kontroll över bilen.” (DI)

(Intervjupersonen menar att man inte kan lita på tekniken.)
Samtidigt kom det kommentarer som inte förstod att tekniken skulle få dem att delegera
ansvar. Exempel:
- ”Om jag vill köra fortare så trycker jag bara till. Dock gör jag det mycket sällan.” (DB)

Det förekom även någon kommentar som syftade till att bilen var privat egendom och att man
inte tyckte om när någon annan ”mixtrade” med den. Exempel:
- ”Det är obehagligt när någon är inne och fingrar i bilen.” (DI)

4.3.1.2 FÖRESTÄLLNING OCH VÄRDERING AV UTRUSTNINGENS EFFEKT

Testföraren har föreställningar och värderingar av den aktiva gaspedalens effekt inom många
olika områden. För det första om systemet uppfyller sitt syfte, men även andra effekter som
förändrade förarvilkor, hur man anser att trafiken kommer att förändras vid införande av aktiv
gaspedal och om man litar på systemet. Dessa områden kommer, ett i taget, att redovisas
nedan.

4.3.1.2.1 OM DEN AKTIVA GASPEDALEN UPPFYLLER SITT SYFTE.
För att undersöka om testförarna anser att den aktiva gaspedalen uppfyllt sitt syfte, d.v.s. att
öka trafiksäkerheten genom att öka efterlevnaden av hastighetsgränser, ombads testförarna
ange om de tyckte det blivit lättare eller svårare att hålla hastighetsgränsen sedan den aktiva
gaspedalen installerades. Resultaten visas i figur 19.
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Tycker Du att Du fått det svårare eller lättare att hålla hastigheten inom
försöksområdet med hjälp av den aktiva gaspedalen på...

30-sträckor *

50-sträckor *

70-sträckor *

Mycket svårare   Något svårare   Oförändrat      Något lättare     Mycket lättare

Föremätning             Korttidsmätning             Långtidsmätning               95%-igt konfidensintervall

Figur 19: Hur lätt/svårt respondenterna tycker det är eller har blivit att hålla

hastighetsgränsen på olika sträckor.

*Observera att testförarna i föremätningen uttrycker ett förväntat resultat av att köra med

aktiv gaspedal. I föremätningen är frågan formulerad: ”Tror Du att Du får det svårare eller

lättare att hålla hastighen på ... med hjälp av den aktiva gaspedalen?”

På både 30-, 50- och 70-sträckor anser testförarna att det blivit lättare att hålla
hastighetsgränsen. Testförare som inte upplevt några tekniska problem anser att det blivit
ännu lättare att hålla hastighetsgränserna än vad personer som upplevt tekniska problem
anser. De olika mätningarna ger i stort sett samma resultat, vilket tyder på att den aktiva
gaspedalen uppfyllt de förväntningar som testförarna hade på systemet.

Utöver detta ombads testförarna att tala om hur effektiv de ansåg aktiv gaspedal vara för att
öka trafiksäkerheten. Svaren kunde ges på en femgradig skala, från ”inte alls effektivt” till
”mycket effektivt”. Åtgärderna och svaren finns redovisade i figur 20.

I vilken utsträckning tror Du att följande åtgärder skulle
vara effektiva sätt att öka trafiksäkerheten?

Aktiv gaspedal (d.v.s. den anordning
Du har testat) i tätortstrafik.*

Aktiv gaspedal (d.v.s. den anordning
Du har testat) i landsvägstrafik.*

Inte alls effektivt                                                               Mycket effektivt

Föremätning                  Långtidsmätning               95%-igt konfidensintervall

Figur 20: Vad respondenterna tycker om olika typer av ISA för att öka trafiksäkerheten.

* Observera att testförarna i föremätningen inte har någon erfarenhet av något av systemen,

och att de i långtidsmätningen endast har erfarenhet av aktiv gaspedal - inte av några av de

andra system.
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Aktiv gaspedal anses generellt som effektivt för att öka trafiksäkerheten. Mest effektiv anser
de aktiv gaspedal i tätort vara. I långtidsmätningen anser testförarna att effektiviteten är något
lägre än vad de i föremätningen ansåg. Denna förändring är signifikant på 95 % nivå för aktiv
gaspedal i landsvägstrafik.

Personer som initialt hade en positiv attityd till aktiv gaspedal anser att aktiv gaspedal är mer
effektiv än vad de personer som initialt hade en negativ attityd anser, - denna uppdelning
kvarstår även efter det att testförarna provat att köra med aktiv gaspedal.

Testförarna ombads även ange i vilken utsträckning de ansåg andra åtgärder var effektiva sätt
att öka trafiksäkerheten. Av alla de föreslagna åtgärderna (26 st.) anses följande fyra vara de
mest effektiva, de värderades i medelvärde minst 4,0 i en eller båda mätningarna. (1=”inte alls
effektivt” och 5 = ”mycket effektivt”)

i. Fler poliser synliga i trafiken
ii. Planskilda korsningar på landsväg

iii. Fler gång- och cykelbanor
iv. Aktiv gaspedal i tätort

Hur testförarna svarat när de gäller alla de 26 åtgärderna redovisas i bilaga 1.

4.3.1.2.2 HUR AKTIV GASPEDAL FÖRÄNDRAT FÖRARSITUATIONEN

För att beskriva hur testförarna uppfattat att det varit att köra med aktiv gaspedal ombads de
svara på frågor angående sina upplevelser. Svaren gavs på en femgradig skala från ”mycket
mindre” till ”mycket mer” - där ”oförändrat” innebär att testföraren inte upplevt någon
skillnad mellan att köra med och utan aktiv gaspedal. Resultatet visas i figur 21.
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Figur 21: Hur respondenterna upplever att köra med aktiv gaspedal jämfört med att köra

utan.

Största negativa förändringen testförarna upplevt är att de känner sig mer i vägen för andra i
trafiken. Utöver detta känner de sig mer frustrerade än tidigare, upplever lite större tidspress

och anser att det är något mer ansträngande att köra bil med aktiv gaspedal än utan.

Positiva förändringar som testförarna upplevt är att de behöver gasa och bromsa mindre och
att de upplever att de blivit bättre bilförare.

Utöver detta anser testförarna att de tittar mindre på hastighetsmätaren än tidigare.
Förändringar mellan de två tidpunkterna är statistiskt signifikant vad gäller uppfattningen att
man blivit bättre bilförare och att man tittar mindre på hastighetsmätaren.

Intressant att notera är att den grupp förare som anger att de inte upplevt några tekniska
problem upplever det inte mer ansträngande eller frustrerande att köra bil med aktiv
gaspedal i jämförelse med att köra bil utan. Samtidigt uppger de, i ännu högre utsträckning än
vad personer som upplevt tekniska problem gör, att de blivit bättre bilförare, se figur 21.
Eftersom testförarna i stort anser att de blivit bättre bilförare och att det är något mindre
ansträngande att köra bil med aktiv gaspedal i långtidsmätningen jämfört med
korttidsmätningen, är skillnaden mellan personer som upplevt tekniska
problem och de som inte upplevt tekniska problem inte signifikant i dessa fall, tendensen är
dock fortfarande positiv.

Korttidsmätning             Långtidsmätning               95%-igt konfidensintervall

Vi ber Dig jämföra Dina upplevelser av att köra bil med aktiv gaspedal och att köra utan
aktiv gaspedal. Tycker Du då att den aktiva gaspedalen medfört:

att Du måste vara mindre eller mer
uppmärksam när Du kör bil?

att Du måste gasa och bromsa mindre
eller mer?

att Du känner mindre eller större tidspress
när Du kör bil?

att Du blivit en sämre eller bättre bilförare?

att det är mindre eller mer ansträngande
att köra bil?

att Du känner Dig mindre eller mer
frustrerad när Du kör bil?

att Du känner Dig mindre eller mer i vägen
för andra när Du kör bil?

att Du tittar mindre eller mer på
hastighetsmätaren när Du kör bil?

Mycket mindre    Något mindre    Oförändrat        Något mer      Mycket mer

 Mycket sämre      Något sämre     Oförändrat       Något bättre      Mycket bättre

De grå markeringarna visar medelvärdet av hur personer som inte upplevt några tekniska
problem svarat; illustreras endast om signifikant skillnad på 95 % nivå mellan personer som
upplevt tekniska problem och personer som inte upplevt några tekniska problem föreligger.
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Vidare ställdes frågor angående restider, säkerhet, trygghet, irritation, stress, körglädje,
bensinförbrukning, risken att åka fast för fortkörning och upplevelsen av att vara kontrollerad.
Frågor och svar redovisas i figur 22.

Figur 22: Hur respondenterna tycker det är att ha en aktiv gaspedal i bilen jämfört med att

inte ha aktiv gaspedal.

*Observera att testförarna i föremätningen uttrycker ett förväntat resultat av att köra med

aktiv gaspedal. I föremätningen är frågorna formulerade enligt: Kommer Din ... att öka eller

minska med aktiv gaspedal?

Att risken att åka fast för fortkörning inom försöksområdet minskat anser testförarna vara den
största förändringen. Andra positiva effekter av den aktiva gaspedalen anser testförarna ökad

säkerhet och trygghet vara.

Negativa effekter som testförarna upplevt är minskad körglädje, något ökade restider, något
ökad irritation samt en ökad känsla av att vara kontrollerad. Upplevelsen av att
vara kontrollerad visade sig dock inte vara så stor som testförarna i föremätningen trodde.

Hur är det att ha en aktiv gaspedal i bilen idag? Jämför Dina intryck med hur Du
tycker att det var innan Du fick aktiv gaspedal i bilen.

Har Din säkerhet i trafiken ökat eller minskat inom
försöksområdet? *

Har Dina restider i tätort ökat eller minskat inom
försöksområdet? *

Tror Du att risken för att åka fast för fortkörning
inom försöksområdet har ökat eller minskat?

Har Din stress i trafiken ökat eller minskat inom
försöksområdet? *

Har Din irritation i trafiken ökat eller minskat inom
försöksområdet? *

Har Din trygghet i trafiken ökat eller minskat?

Har Din körglädje i trafiken ökat eller minskat? *

Har Din upplevelse av att vara kontrollerad ökat
eller minskat? *

Tror Du att Din bensinförbrukning har ökat eller
minskat med den aktiva gaspedalen? *

Minskat mycket    Minskat något    Oförändrat        Ökat något       Ökat mycket

De grå markeringarna visar medelvärdet av hur personer som inte upplevt några tekniska
problem svarat; illustreras endast om signifikant skillnad på 95 % nivå mellan personer som
upplevt tekniska problem och personer som inte upplevt några tekniska problem föreligger.

Föremätning             Korttidsmätning              Långtidsmätning                 95%-igt konfidensintervall
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Testförarna upplever att stressen i trafiken är densamma vid användandet av aktiv gaspedal,
däremot upplever personer med negativ initial attityd till den aktiva gaspedalen mer stress än
personer med positiv initial attityd. Tjänstebilsförare upplever en ökad stress ju längre tid de
kört med den aktiva gaspedalen. Även bensinförbrukningen ansågs oförändrad under
användandet av aktiv gaspedal, dock inte mindre, vilket testförarna i föremätningen trodde.

Svaren till en del frågor tenderar att förskjuta sig över tiden - från en i föremätningen relativt
neutral förutsägning till att i långtidsmätningen tagit ställning antingen åt det positiva eller
negativa hållet. Denna utveckling syns hos svar på frågorna om irritation och trygghet i
trafiken samt upplevd körglädje. Varken irritation i trafiken eller upplevd trygghet ökar
signifikant mellan de olika mätningarna - dock ses i båda fallen en tydlig ökande trend.
Körglädjen förändrar sig däremot signifikant mellan samtliga mätningar i negativ riktning.
Personer med positiv initial attityd mot aktiv gaspedal anser att körglädjen minskat i mindre
omfattning än vad personer med negativ initial attityd anser.

Anmärkningsvärt är att personer som inte upplevt några tekniska problem inte upplever

någon ökad irritation i trafiken och dessutom anser de att risken att åka fast för fortkörning är

ännu mindre än vad personer som upplevt tekniska problem tycker. I korttidsmätningen anser
de dessutom att både säkerheten och tryggheten ökat ännu mer än vad personer som erfarit
tekniska problem anser, se figur 22.

Vidare ställdes frågor kring uppmärksamheten i trafiken, frågor och resultat visas i figur 23.

Figur 23: Respondenternas åsikter om uppmärksamhet i trafiken. Jämförelse mellan att köra

med och utan aktiv gaspedal.

* Observera att testförarna i föremätningen uttrycker ett förväntat resultat av att köra med

aktiv gaspedal. I föremätningen är frågan formulerad: ”Kommer Din uppmärksamhet på

fotgängare att öka eller minska med aktiv gaspedal?” respektive ”Tror Du att Du får det

svårare eller lättare att hålla hastighen på ... med hjälp av den aktiva gaspedalen?”

Minskat mycket    Minskat något    Oförändrat        Ökat något       Ökat mycket

Hur är det att ha en aktiv gaspedal i bilen idag? Jämför Dina intryck med hur Du
tycker att det var innan Du fick aktiv gaspedal i bilen.

Kommer Din uppmärksamhet i trafiken att öka eller
minska?

Har Din uppmärksamhet på fotgängare ökat eller
minskat inom försöksområdet? *

Tror Du att Din uppmärksamhet på hastighetsskyltar
kommer att öka eller minska med aktiv gaspedal?

Har Din uppmärksamhet på hastighetsskyltar inom
försöksområdet ökat eller minskat?

Har Din uppmärksamhet på hastighetsskyltar utanför
försöksområdet ökat eller minskat?

Föremätning             Korttidsmätning             Långtidsmätning               95%-igt konfidensintervall
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I föremätningen ansåg testförarna att uppmärksamheten i trafiken i allmänhet och
uppmärksamhet på fotgängare i synnerhet skulle öka vid användandet av aktiv gaspedal
medan uppmärksamheten på hastighetsskyltar ansågs tendera att bli sämre (inte signifikant på
95 % nivå).

Uppmärksamheten på fotgängare visade sig också, enligt de efterföljande enkäterna, öka
något - dock inte i den utsträckning som testförarna i föremätningen förutspådde. När det
gällde uppmärksamheten på hastighetsskyltar skiljer sig svaren i efterföljande enkäter åt
beroende på om man befinner sig i eller utanför testområdet; i testområdet anses
uppmärksamheten tendera att minska (inte signifikant på 95 % nivå), medan utanför
testområdet anser man att uppmärksamheten har ökat.

Utöver detta uppger 44 % av testförarna att det bästa med den aktiva gaspedalen är att de inte
behöver bry sig om att hålla reda på vilken hastighet som gäller inom försöksområdet, 30 %
tycker inte detta. 14 % av testförarna tycker att den aktiva gaspedalen stjäl uppmärksamhet
från viktigare saker när de kör. Personer med initialt negativ attityd till den aktiva gaspedalen
tycker i större utsträckning att utrustningen stjäl uppmärksamhet än vad personer med initialt
positiv attityd anser. Att en del förare anser att den aktiva gaspedalen stjäl uppmärksamhet
från andra, viktigare, saker när de kör bil är en mycket viktig synpunkt, för mycket
information till föraren kan leda till ”overload” - föraren hinner inte med att bearbeta all
information utan måste börja prioritera. Vid ett sådant tillfälle är det stor risk antingen att
viktig information prioriteras bort eller att den misstolkas, vilket kan leda till olyckor. En stor
majoritet (74 %) tar dock avstånd från detta påstående.

4.3.1.2.3 OM TESTFÖRARNA LITAR PÅ DEN AKTIVA GASPEDALEN

Det förekom relativt mycket tekniska problem under försöksperioden. Många av testförarna
(47 %, 72 personer av de testförare som svarat på enkätfrågor) har fått den aktiva gaspedalen
åtgärdad av reparatör under försöket, och ännu fler har uppgett att systemet inte fungerat
tillfredssällande. Trots detta litar respondenterna till stor del på sin aktiva gaspedal. På en
skala från 1 till 5, där 1= litar inte alls på systemet och 5= litar helt och hållet på systemet,
svarade förarna i genomsnitt 4,16 efter en månads körning och 4,13 vid avinstallation - ingen
signifikant skillnad föreligger mellan de två tillfällena. Inte heller finns det någon skillnad
mellan personer som fått sin aktiva gaspedal åtgärdad av reparatör och de som inte fått den
åtgärdad.

4.3.1.2.4 SAMMANFATTNING AV FÖRESTÄLLNINGAR OCH VÄRDERINGAR AV DEN AKTIVA

GASPEDALEN

Testförarna upplever att den aktiva gaspedalen i stor utsträckning uppfyller sitt syfte, de säger
både att de blivit lättare att hålla hastighetsgränsen sedan de började använda aktiv gaspedal
och att deras hastigheter också minskat – både inom och utanför försöksområdet. Dessutom
kommer aktiv gaspedal i tätort på fjärde plats när det gäller hur effektiva testförarna anser att
olika åtgärder är för att öka trafiksäkerheten.

Förarsituationen har förändrat sig både till det bättre och sämre enligt testförarna. Till
fördelarna hör att testförarna anser att risken att åka fast för fortkörning minskat drastiskt, att
både säkerheten och tryggheten ökat, att de blivit bättre bilförare samt att de behöver gasa och
bromsa mindre än tidigare. Negativa förändringar anser testförarna vara något större tidspress,
minskad körglädje samt något ökade restider. Dessutom känner sig förarna både mer i vägen
för andra förare och mer kontrollerade när de använder aktiv gaspedal.
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Testförarna litar till stor del på sin aktiva gaspedal, trots att mycket tekniska problem
förekommit.

4.3.1.3 SOCIAL JÄMFÖRELSE

Med social jämförelse menas hur individen uppfattar de för- och nackdelar som systemet för
med sig för honom/henne jämfört med andra trafikanter. Är alla fordon utrustade man aktiv
gaspedal finns det inga olikheter, men är systemet inte obligatoriskt kommer attityden till
systemet att påverkas av dessa för- och nackdelar som föraren i och med installationen av
aktiv gaspedal tar på sig.

I tidigare redovisade frågor har det konstaterats att ungefär hälften av testförarna är för att
aktiv gaspedal är obligatoriskt i tätort, medan ca 30 % är emot. Detta behöver inte betyda att
dessa personer är för eller emot p.g.a. social jämförelse, men det kan vara en orsak.

Uttalanden från djupintervjuer och dagböcker kan ge en fingervisning om hur testförarna
resonerat kring detta, samt vilka för- och nackdelar de upplevt på grund av att de inte haft
samma förhållanden som övriga förare. Observera att kommentarerna inte representerar

åsikten hos testförarna i stort, utan ger enbart information om enskilda personers
erfarenheter. (DB = dagboksanteckningar; DI = djupintervjuer)

En del förare ger uttryck för frustration att inte alla ”drabbas” lika, medan andra inte lagt
märke till att det är något annorlunda att kör med aktiv gaspedal än utan.

- ”Man bör inte ha ISA-systemet på med fordon som inte är kopplade till samma
begränsningsåtgärder.” (DB)

- ”Några vänner åkte med, väldigt intresserade, ansåg att om alla hade ISA skulle man
ändra sitt körsätt och maxgränsen skulle då aldrig orsaka problem.” (DB)

- ”Bra om alla hade en.” (DI)
- ”Det är svårt att följa trafikrytmen. Skulle vare lättare med ISA om alla hade det.” (DI)
- ”Man vänjer sig, och jag har inte märkt att speciellt många kör om mig heller.” (DB)

Andra beskriver händelser, funderingar och problem som uppkommit p.g.a. att inte alla förare
inte har en aktiv gaspedal:
- ”På 70-vägar som inbjuder till högre hastighet kan det vara problem om man måste välja

vänsterfil för att svänga vänster. Väljer man i god tid blir man en ”stoppkloss” och blir
omkörd till höger. Avvaktar man blir man instängd.” (DB)

- ”Skönt att det står på bilen att man inte kan köra snabbare när man kör 30 km/h.” (DI)
- ”Idag var det lätt att vara medtrafikant i stället för att som vanligt vara mottrafikant.” (DB)

Att ha eller inte ha en aktiv gaspedal när inte alla har det kan också ha en statusdimension:
- ”Alla kör om mig. Mycket irriterande.” (DB)

I enkätformulären frågades det efter om testförarna tycker att aktiv gaspedal hjälper dem att
stå emot det sociala trycket från andra bilister. Är det så att testförarna anser sig bättre kunna
bestämma över sin hastighet är detta att se som en fördel som uteslutande är för de förare som
har aktiv gaspedal. Det visar sig också att hela 40 % av testförarna tycker att de lättare kan
hålla hastighetsgränsen utan att bry sig om vad andra bilister tycker då de använder den aktiva
gaspedalen. 35 % av testförarna säger sig antingen inte behöva denna hjälp, eller tycker inte
att aktiv gaspedal hjälper dem med detta.
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4.3.1.4 UTRUSTNINGENS IMAGE

När det gäller utrustningens image formas den av många olika faktorer och aktörer. Speciellt
viktigt är vem (vilken organisation) som presenterar utrustningen och den personens
(organisationens) prestige. Dessutom har marknadsföring och offentlig debatt stort inflytande
på vilken image som skapas kring utrustningen. Detta försök har genomförts utan varken
aktiv marknadsföring eller offentlig debatt, och man har inte heller försökt ge utrustningen
någon speciell image. Det enda som i det här fallet påverkat imagen är hur testförarna
uppfattat kontakten med de som presenterat utrustningen, d.v.s. representanter från projektet.

För att undersöka hur testförarna upplevt de kontakter de haft med representanter för projektet
ombads testförarna svara på ett par frågor. Svaren kunde ges på en femgradig skala, från
”mycket dålig” till ”mycket bra”. Resultaten visas i tabell 11.

Tabell 11: Hur testförarna upplever de kontakter de haft med representanter från projektet.

Hur upplever Du de kontakter Du haft med representanter för projektet LundaISA?

Mycket
dålig
(1) (2)

Varken bra
eller dålig

(3) (4)

Mycket
bra
(5)

n % n % n % n % n %

…när Du rekryterades
till försöket?

1 1 2 1 45 28 73 45 42 26

… vid montering och
aktivering av den aktiva
gaspedalen?

1 1 11 7 23 14 63 39 63 39
Har ej haft

övrig
kontakt

n… vid övriga kontakter
med representanter för
projektet LundaISA?

3 2 4 3 25 19 51 39 48 37
31

De flesta testförare tycker att de blivit bra bemötta vid de kontakter de haft med representanter
från projektet; 71 % av testförarna anser de blivit bra bemötta vid rekryteringstillfället
(personer som svarat 4 eller 5), 78 % anser sig blivit bra bemötta vid installation och
aktivering av systemet och 76 % anser sig blivit bra bemötta vid övriga kontakter de haft med
representanter för försöket. Andelen som känner sig missnöjda med sättet de blivit bemötta
uppgår som mest till 8 % (vid installation och aktivering av systemet).

Av detta att döma verkar det som om de flesta testförare fått en positiv bild av den
organisation som introducerade den aktiva gaspedalen för dem.

4.3.2 SYSTEMMOTIVERAD ACCEPTANS

Testförarna ombads ange vad de tyckte om en rad olika sätt för att öka efterlevnaden av
hastighetsgränser. Utöver aktiv gaspedal ställdes även frågor om polisövervakning, farthinder
i form av gupp och blomlådor, upphöjda övergångsställen, minirondeller samt ett par andra
former av ISA. I figur 24 redovisas vad testförarna ansåg om aktiv gaspedal.
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Figur 24: Vad testförarna tycker om ett antal åtgärder för att öka efterlevnaden av

hastighetsgränser.

Aktiv gaspedal i tätort och polisövervakning är de åtgärder som testförarna tycker bäst om.
Bra tycker de också att aktiv gaspedal på landsväg, upphöjda övergångsställen, minirondeller,
fartkollare (utrustning som ger en ljud och ljus signal vid hastighetsöverträdelser) och
bildskärm (utrustning som informerar om gällande hastighetsgräns) är. I långtidsmätningen
anser testförarna inte att aktiv gaspedal i tätort är riktigt lika bra som de i korttidsmätningen
tyckte (signifikant på 95 % nivå). Fortfarande anser dock testförarna att aktiv gaspedal i tätort
är en av de bästa åtgärderna.

Aktiv gaspedal tycker personer med initialt positiv attityd till den aktiva gaspedalen bättre om
än personer med initialt negativ attityd.

För att försöka undvika att de tekniska problem om förekommit ska påverka resultaten allt för
mycket ombads testförarna tala om vad de tyckte om idén med aktiv gaspedal, frågan ställdes
dels efter en månads körning och dels vid avinstallation. Följande skala användes: mycket
dålig (1) - ganska dålig (2) - varken eller (3) - ganska bra (4) - mycket bra (5).

I medeltal visade sig testförarna tycka ”ganska bra” om den aktiva gaspedalen som idé
(medelvärde 3,92 resp. 3,98 i de två mätningarna – skillnaden är inte signifikant på 95 %
nivå). I tabell 12 visas respondenternas svar vid korttids- resp. långtidsmätningen.

Tabell 12: Antal respondenter som tycker att den aktiva gaspedalen som idé är:

SAc 3: Vad tycker Du om idén med aktiv gaspedal?

Mycket
Dålig (1)

Ganska
dålig (2)

Varken
eller (3)

Ganska
bra (4)

Mycket
bra (5)

Totalt

n % n % n % n % n % n %

Korttids-
mätning

2 1 8 5 15 10 92 59 39 25 156 100

Långtids-
mätning

2 1 11 8 20 13 77 51 41 27 151 100

Privatbilsförare och förare med positiv initial attityd till aktiv gaspedal är signifikant mer
positiva till den aktiva gaspedalen som idé än tjänstebilsförare och personer med negativ
initial attityd. Figur 25 illustrerar vad personer med positiv, indifferent respektive negativ
initial attityd till den aktiva gaspedalen tycker om idén med aktiv gaspedal. Eftersom inga

Vad tycker Du om följande åtgärder för att öka efterlevnaden
av hastighetsgränser?

Mycket dåligt                        Varken bra eller dåligt                        Mycket bra

Aktiv gaspedal i bil (d.v.s. sådan utrustning som Du
nu får testa) inom tätort?

Aktiv gaspedal i bil (d.v.s. sådan utrustning som Du
nu får testa) på landsväg?

Korttidsmätning           Långtidsmätning              95%-igt konfidensintervall
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signifikanta skillnader mellan de två mätningarna kunde uppmätas illustreras ett medelvärde
av de två mätningarna i figuren.
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Figur 25: Vad testförarna tycker om den aktiva gaspedalen som idé uppdelat på initial attityd

gentemot aktiv gaspedal.

4.4 INDIVIDENS AKTUELLA SITUATION

Även om föraren tycker att efterlevnaden av
hastighetsgränserna behöver ökas och även om han/hon
tycker att aktiv gaspedal är ett bra sätt att göra det på så
är det ändå inte säkert att han/hon accepterar en aktiv
gaspedal i sin egen bil. Om acceptansen kommer att
sträcka sig så långt som till ett verkligt användande
beror dels på individens etablerade vanor, d.v.s. det
hastighetsbeteende som individen har, och dels på den
livssituation som individen befinner sig i, se figur 26.

4.4.1 ETABLERADE VANOR

Med etablerade vanor menas vilket hastighetsbeteende
föraren har, överskrider han/hon själv sällan eller ofta
hastighetsgränsen - d.v.s. kommer han/hon att påverkas
mycket eller lite av en aktiv gaspedal. Det finns två
olika typer av resonemang som gör det troligt att vanor
skulle påverka acceptansen. För det första skulle det
kunna vara så att de som tvingas ändra sitt beteende
mycket (d.v.s. de som ofta kör för fort) inte tycker om
aktiv gaspedal eftersom de blir påverkade så mycket.
Ett annat resonemang kan vara att de som mycket sällan överskrider hastighetsgränsen inte
tycker sig behöva en aktiv gaspedal, eftersom de ändå inte kör för fort.

I dagbokanteckningar och djupintervjuer finns exempel som stödjer båda dessa resonemang:
(DB = dagboksanteckningar; DI = djupintervjuer)

ETABLERADE
VANOR

vilket hastigehts-
beteende individen har

”Individens aktuella
situation”

LIVSSITUATION
personliga

omständigheter

SITUATIONSMOTIVERAD
ACCEPTANS

ERFARENHETER
av systemet

Figur 26: Acceptans av systemet

beroende på individens aktuella

situation.
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¶ ”Eftersom jag är van att hålla ganska hög hastighet har det varit något frustrerande,
men det blir bättre” (DB)

¶ ”Behöver ej själv, har ej problem att hålla hastigheten” (DI)
¶ ”Har inget behov av den, håller hastigheten ändå och använder farthållaren i bilen”

(DI)

För att undersöka testförarnas vanor när det gäller att hålla hastighetsgränsen ställdes frågor
om hur ofta testförarna körde för fort vid olika hastighetsgränser. Frågan har diskuterats redan
i tidigare kapitel, och därför ges endast en kort sammanfattning av denna fråga här, se figur
27.

Figur 27: Hur ofta testförarna själva överskrider gällande hastighetsgräns.

Flest hastighetsöverträdelser begår testförarna på landsväg, d.v.s. utanför testområdet. I tätort
överträder testförarna hastighetsgränsen oftast på 70-sträckor och mest sällan på 30-sträckor.
Det finns en tendens att testförarna anser sig blivit något mer laglydiga sedan de började
använda den aktiva gaspedalen.

Överlag finns en tydlig skillnad hur olika åldersgrupper uppfattar sitt eget beteende i trafiken,
ju äldre man blir desto laglydigare och tolerantare anser man sitt eget beteende (antagligen
med rätta) vara.

När det gällde orsaken till varför de körde för fort uppger cirka 35 % av testförarna i
föremätningen att de kör fortare än hastighetsgränsen om andra gör det, 16 % säger att de kör
för fort för att inte vara en bromskloss i trafiken. I långtidsmätningen uppger endast 18 % av
testförarna att de kör för fort om andra gör det – vilket är en stor minskning i förhållande till
föremätningen, 13 % uppger att de kör för fort för att inte vara en bromskloss. Det är
intressant att konstatera att testförarna verkar ha blivit mer självständiga i sitt hastighetsval
m.h.a. den aktiva gaspedalen.

Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 30 km i
tätort med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 50 km i
tätort med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 70 km i
tätort med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 70 km
på landsväg med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 90 km
på landsväg med 10 kilometer eller mer?

Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 110 km
på landsväg med 10 kilometer eller mer?

     Om Du ser till Ditt eget beteende som bilist

Aldrig     Mycket sällan     Sällan           Ibland           Ofta        Mycket ofta

Föremätning             Korttidsmätning             Långtidsmätning               95%-igt konfidensintervall
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4.4.2 LIVSSITUATION

En persons livssituation är naturligtvis mycket mångfacetterad, det är omöjligt att med ett par
enkla frågor belysa hur en individs livssituation ser ut. Däremot kan man, med rätt
nyckelfrågor, få en uppfattning om egenskaper eller situationer som statistiskt sett påverkar
acceptansen för t.ex. aktiv gaspedal. Att hitta dessa nyckelfrågor är inte enkelt, det gäller först
att med teori finna möjliga orsaker i livssituationen som påverkar acceptansen och sedan söka
bekräfta eller förkasta dessa teorier med hjälp av statistiska undersökningar.

Frågor som ställdes i denna enkätundersökning angående livssituation rör sig kring bilens
användning, hushållets karaktär samt sysselsättning och utbildning. Nedan redovisas frågor
och svar angående testförarnas livssituation.

4.4.2.1 BILENS ANVÄNDNING

Testförarna ombads ange hur ofta de använde bilen i olika typer av ärenden, resultatet
redovisas i tabell 13.

Tabell 13: Hur ofta testförarna använder bilen i olika typer av resor.

Vilket är Ditt vanligaste färdmedel vid olika ärenden?

Varje dag
Ett par

gånger/vecka
Mindre än ett par

gånger/vecka
n % n % n %

ASL 1: Till/från arbete/skola 97 62 28 18 32 20

ASL 2: I arbetet 20 15 37 27 80 58

ASL 3: Ärenden 14 8 114 66 44 26

ASL 4: Hämta/lämna barn 16 14 29 25 69 61

ASL 5: Fritid/rekreation 7 4 116 68 47 28

Många av testförarna använder bilen varje dag i resa till eller från arbete/skola (62 %). I
arbetet använder majoriteten av testförarna bilen mindre än ett par gånger per vecka, men 15
% uppger att de dagligen använder bilen i sitt arbete. För ärenden och fritid/rekreation resor
använder de flesta testförare bilen ett par gånger per vecka, medan de använder bilen mindre
än ett par gånger per vecka för att hämta/lämna barn.

Utöver detta ställdes det ett par frågor om hur mycket testförarna kör per år. Resultaten
redovisas i tabell 14.

Tabell 14: Hur mycket  testförarna kör per år.

ASL 6: Hur mycket kör Du per år? ……mil/år

< 500 mil 501- 1000 mil
1001-1500

mil
1501-2000

mil
> 2000 mil

n % n % n % n % n %

2 1 % 45 23 % 56 29 % 52 26 % 42 21 %
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4.4.2.2 HUSHÅLLETS KARAKTÄR SAMT SYSSELSÄTTNING OCH UTBILDNING

För att få en uppfattning om hushållets karaktär ombads testförarna uppge hur många samt
ålder på de personer som ingår i deras hushåll. Resultaten visas i tabell 15.

Tabell 15: Hur många personer som ingår i testförarna hushåll.

ASL 7: Hur många personer (inklusive Dig själv) bor det i Ditt hushåll?

1 2 3 4 5 6
n % n % n % n % n % n %

28 16 % 79 44 % 29 16 % 27 15 % 11 6 % 5 3 %

I 16 % av hushållen ingår ingen mer person än testföraren själv. 44 % av hushållen består av
två personer, 16 % av tre, 15 % av fyra personer, 6 % av hushållen består av 5 personer och 3
% av sex personer. Utöver detta kan sägas att i 73 % av hushållen finns det två vuxna och i 22
% endast en vuxen. 14 % av hushållen har barn mellan 0 och 6 år, 21 % har barn i åldern 7-12
år och 21 % har barn mellan 13 och 18 år.

Testförarna ombads även tala om vilken deras högsta genomförda utbildning var. Svaren
redovisas i tabell 16.

Tabell 16: Testförarnas högsta genomförda utbildning.

ASL 8: Vilken är Din högsta genomförda utbildning?

n %

Folkskola 21 11

Grundskola, folkhögskola 9 4

Gymnasieskola 45 23

Universitet, högskola 114 58

Annat 9 4

De flesta av testförarna (58 %) har läst ända t.o.m. universitets- och högskolenivå, därefter är
den vanligaste utbildningen på gymnasienivå (23 %). 11 % av testförarna har folkskola som
högsta utbildningsnivå och 4 % har grundskola eller folkhögskola.

Sammanfattningsvis kan konstateras att testförarna i allmänhet är mer välutbildade än
riksgenomsnittet och att de i större utsträckning än genomsnittet kommer de från hushåll med
mer än en vuxen person.

4.4.3 SITUATIONSMOTIVERAD ACCEPTANS

Acceptansen från detta steg är mycket svår att urskilja från de övriga stegen. För att individen
över huvud taget ska komma till detta steg krävs det att han/hon genomgått de två andra
stegen.

I de frågor som är ställda i enkätundersökningen finns inga frågor som belyser denna del av
acceptansen. Etablerade vanor och livssituation kommer därför i korrelationstestet att testas
direkt mot acceptansen av systemet.
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4.5 MODELLPRÖVNING

För att utvärdera acceptansmodellen undersöks de i modellen påstådda samband m.h.a.
korrelationstester. Korrelationstesterna koncentrerar sig på att undersöka de samband som
antas påverka acceptansen eller delar av acceptansen, däremot är mer djupgående
undersökningar kring bakomliggande faktorer inte möjliga att genomföra inom ramen för
detta arbete. De samband som kommer att undersökas med korrelationstest visas i figur 28.

Figur 28: Sambanden som kommer att undersökas m.h.a. korrelationstester markeras med

svarta pilar.

För att underlätta arbetet och tolkningen av korrelationstesterna genomförs faktoranalys för
att minska antalet variabler, där så är lämpligt.

4.5.1 FAKTORANALYS

Faktoranalys genomförs inom följande områden (där antalet variabler är stort):
¶ Attityder till hastighetsgränser och verkliga hastigheter
¶ Intention att följa trafikrytmen eller hastighetsgränsen
¶ Behovsmotiverad acceptans
¶ Systemmotiverad acceptans
¶ Etablerade vanor

4.5.1.1 ATTITYDER TILL HASTIGHETSGRÄNSER OCH VERKLIGA HASTIGHETER

Med syfte att undersöka testförarnas attityd till hastighetsgränser ställdes 11 frågor om hur
viktigt de tyckte det var att hålla olika hastighetsgränser (se figur 12). Dessa frågor
analyserades genom faktor analys och visade sig ha tre bakom liggande faktorer, se figur 29.

SITUATIONSMOTIVERAD
ACCEPTANS

SYSTEMMOTIVERAD
ACCEPTANS

ACCEPTANS
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Hur viktigt testförarna tycker det är att hålla hastighetsgränsen på …

BA 1: landsväg

BA 2: tätort, innan de använt
aktiv gaspedal

BA 3: tätort, efter de använt
aktiv gaspedal

Inte alls viktigt        Mycket viktigt

Medelsvar enligt faktoranalys                 95%-igt konfidensintervall

Figur 29: Hur viktigt testförarna tycker det är att hålla hastighetsgränserna på olika typer av

vägsträckor.

Man kan tydligt se att testförarna tycker att det är viktigare att hålla hastighetsgränsen i tätort
än på landsväg. Vad som också är intressant att se är att testförarna tycker att det har blivit
något viktigare att hålla hastighetsgränsen sedan de började använda den aktiva gaspedalen.

4.5.1.2 INTENTION

Det har tidigare redovisats tre frågor som beskriver testförarnas intention att antingen följa
trafikrytmen eller hålla hastighetsgränsen i tätort resp. på landsväg. Vid faktoranalys visade
det sig att dessa frågor bygger på samma bakomliggande intention och frågorna kunde därför
slås samman till en faktor,se figur 30.

Vilken intention testförarna har att följa trafikrytmen
alternativt hålla hastighetsgränsen

BI 1: Det är viktigare för mig att
följa trafikrytmen än att hålla
hastighetsgränserna.

Instämmer inte alls           Instämmer helt

Medelsvar enligt faktoranalys                 95%-igt konfidensintervall

Figur 30: Vilken intention testförarna har att följa trafikrytmen alternativt hålla

hastighetsgränsen.

Testförarna är generellt relativt neutrala i sin uppfattning om det är viktigare att följa
trafikrytmen eller hastighetsgränsen. Det finns dock en övervikt till att de anser det viktigare
att hålla hastighetsgränsen än att följa trafikrytmen.

4.5.1.3 BEHOVSMOTIVERAD ACCEPTANS

Hur motiverat testförarna anser det vara med aktiv gaspedal visade sig, genom faktoranalys,
bero på om vilken hastighetsgräns som frågan gällde, se figur 31.
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Hur motiverat testförarna tycker att det är med
aktiv gaspedal på olika sträckor.

BAc 1: På 30- och 50-sträckor.

BAc 2: Övriga sträckor.

Inte alls motiverat      Mycket motiverat

Medelsvar enligt faktoranalys                 95%-igt konfidensintervall

Figur 31: Hur motiverat testförarna tycker det är med aktiv gaspedal i olika situationer.

I situationer där testförarna räknar med att det ska finnas oskyddade trafikanter (d.v.s. på 30-
och 50-sträckor) tycker de att det är mer motiverat med aktiv gaspedal än vid andra
situationer.

4.5.1.4 SYSTEMMOTIVERAD ACCEPTANS

När det gäller vad testförarna tycker om aktiv gaspedal som system för att öka efterlevnaden
av hastighetsgränserna har tidigare tre olika frågor redovisats; vad de tycker om aktiv
gaspedal som idé, vad de tycker om aktiv gaspedal i tätort rep. på landsväg. Alla dessa frågor
visade sig kunna beskrivas av en variabel, d.v.s. den systemmotiverade acceptansen, se figur
32.

Systemmotiverad acceptans enligt testförarna

SAc 1: Vad testförarna anser om
aktiv gaspedal som system för att
öka efterlevnaden av
hastighetsgränser.

Mycket dålig                     Varken eller                Mycket bra

Medelsvar enligt faktoranalys                 95%-igt konfidensintervall

Figur 32: Systemmotiverad acceptans enligt testförarna.

4.5.1.5 ETABERADE VANOR

Hur ofta testförarna uppgav att de överskred hastighetsgränserna med mer än 10 km/h visade
sig bero på vilken hastighetsgräns som frågan gällde och det var före de provat aktiv gaspedal
eller efter, se figur 33. (Sex frågor blev efter faktoranalys tre frågor)
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Figur 33: Hur ofta testförarna anser att de överskrider hastighetsgränsen på olika sträckor.

Testförarna anser att de sällan överskrider hastighetsgränsen på 30- och 50-sträckor. Mer ofta
överskrider de hastighetsgränserna på övriga sträckor (70-, 90- och 110-sträckor).

4.5.2 KORRELATIONSTEST

Följande korrelationstester har genomförts:
1. Samband mellan bakomliggande faktorer och behovsmotiverad acceptans
2. Samband mellan bakomliggande faktor och systemmotiverad acceptans
3. Samband mellan behovsmotiverad acceptans, systemmotiverad acceptans, etablerade

vanor samt livssituation och den totala acceptansen för systemet. (Situationsmotiverad
acceptans har här ersatts av etablerade vanor och livssituation eftersom det inte med
tillgängliga frågor är möjligt att identifiera den situationsmotiverade acceptansen.)

Resultatet av korrelationstestet mellan värdering av olycksrisk, attityder till hastighetsgränser
samt intention att följa trafikrytmen alt. hastighetsgränsen och behovsmotiverad acceptans
visas i tabell 17.

Hur ofta testförarna anger att de överskrider
hastighetsgränsen på olika sträckor.

ASV 1: 30- och 50 sträckor

ASV 2: övriga sträckor innan
de använt aktiv gaspedal

 ASV 3: övriga sträckor efter
de använt aktiv gaspedal

Medelsvar enligt faktoranalys                 95%-igt konfidensintervall

Aldrig     Mycket sällan     Sällan           Ibland           Ofta       Mycket ofta
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Tabell 17: Samband mellan värdering av olycksrisk, attityder till hastighetsgränser samt

intention att följa trafikrytmen alt. hastighetsgränsen och behovsmotiverad acceptans.

Korrelationskoefficienter med dubbelsidig signifikans, * = 95 % signifikansnivå; ** = 99 %

signifikansnivå.

Behovsmotiverad acceptans

BAc 1:Hur motiverat det är
med aktiv gaspedal på 30-

och 50-sträckor.

BAc 2: Hur motiverat det är
med aktiv gaspedal på 70-,

90- och 110-sträckor.

Värdering av olycksrisk

BV 1: Olyckorna skulle minska om alla
höll hastighetsgränsen i tätort

0,17 0,22 *

BV 2: Olyckorna skulle minska om alla
höll hastighetsgränsen på landsväg

0,11 0,23 *

BV 3: Det finns ett starkt samband
mellan hastighet och olycksrisk.

0,19 * 0,23 *

Attityder till hastighetsgränser

BA 1: Hur viktigt det är att hålla
hastighetsgränsen på landsväg

0,19 * 0,40 **

BA 2: Hur viktigt det är att hålla
hastighetsgränsen i tätort, innan

användandet av aktiv gaspedal
0,34 ** 0,41 **

BA 3: Hur viktigt det är att hålla
hastighetsgränsen i tätort, efter
användandet av aktiv gaspedal

0,40 ** 0,41 **

Intention att följa trafikrytmen eller hålla hastighetsgränsen

BI 1: Det är viktigare för mig att hålla

trafikrytmen än att hålla
hastighetsgränserna.

-0,19 * -0,34 **

Den behovsmotiverade acceptansen för aktiv gaspedal på 30- och 50-sträckor har högst
korrelationskoefficient med hur viktigt föraren tycker att det är att hålla hastighetsgränsen i
tätort efter de provat aktiv gaspedal (0,40), men hög korrelation föreligger även med åsikterna
innan föraren provat systemet (0,34). Utöver detta korrelerar den behovsmotiverade
acceptansen med hur viktigt testförarna tycker det är att hålla hastighetsgränsen på landsväg
(0,19), om det finns ett starkt samband mellan hastighet och olycksrisk (0,19) samt med
förarens intention att följa trafikrytmen alt. hastighetsgränsen (-0,19). Ju viktigare föraren
tycker att det är att följa trafikrytmen istället för hastighetsgränsen desto mindre acceptans för
aktiv gaspedal på 30- och 50-sträckor.

Den behovsmotiverade acceptansen för aktiv gaspedal på 70-, 90- och 110-sträckor har högst
korrelation med attityder till hastighetsgränser (0,40, 0,41 resp. 0,41). Även intention att följa
trafikrytmen alt. hålla hastighetsgränserna (-0,34) och värdering av olycksriken (0,22, 0,23
resp. 0,23) visar sig påverka acceptansen på 70-, 90- och 110-sträckor signifikant.

Korrelationstestet visar att modellen för hur behovsmotiverad acceptans bildas kan anses vara
godtagbar.

Steg två i korrelationstesterna, sambandet mellan attityder till den aktiva gaspedalen och
systemmotiverad acceptans visas i tabell 18.
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Tabell 18: Samband mellan attityder till den aktiva gaspedalen och systemmotiverad

acceptans. Korrelationskoefficienter med dubbelsidig signifikans, * = 95 % signifikansnivå;

** = 99 % signifikansnivå.

Systemmotiverad acceptans

SAc 1:.
Systemmotiverad acceptans

Attityd till aktiv gaspedal

SA 1: Den aktiva gaspedalens
attraktivitet

0,58 **

SA 2: Den aktiva gaspedalens
användbarhet

0,36 **

När det gäller den systemmotiverade acceptansen kan konstateras att både attraktiviteten och
användbarheten har relativt stor betydelse, dock är korrelationskoefficienten för attraktivitet
(0,58) betydligt större än korrelationskoefficienten för användbarhet (0,36). Attraktiviteten
har alltså större betydelse för den systemmotiverade acceptansen än vad användbarheten
har.

Modellen för systemmotiverad acceptans kan anses verifierad.

Slutligen korrelationstestas sambandet mellan den totala acceptansen och behovsmotiverad
acceptans, systemmotiverad acceptans samt situationsmotiverad acceptans, se tabell 19.
Eftersom den situationsmotiverade acceptansen inte varit möjlig att konkretisera representeras
den här av etablerade vanor och livssituation. En del av frågorna som ingår i korrelationstestet
är ställda negativt, ex: det skall inte finnas aktiv gaspedal på landsväg, dessa frågor är för
enkelhetens skull omvandlade till positiva frågor. Detta innebär att all positiv korrelation
betyder att ju mer/oftare föraren tycker/gör något desto högre acceptans har han/hon för den
aktiva gaspedalen.

Tabell 19: Samband mellan behovsmotiverad acceptans, systemmotiverad acceptans,

etablerade vanor samt livssituation och acceptansen för aktiv gaspedal.

Korrelationskoefficienter med dubbelsidig signifikans, * = 95 % signifikansnivå;

** = 99 % signifikansnivå.

Acceptans av aktiv gaspedal

Ac 1: Vill
behålla aktiv
gaspedal

Ac 2: Villiga
att betala för
att behålla

Ac 3: Det
borde vara
lag.

Ac 4:
Obligatoriskt
i tätort.

Ac 5: Skall
finnas på
landsväg.

Behovsmotiverad acceptans

BAc 1:Hur motiverat det är
med aktiv gaspedal på 30-
och 50-sträckor.

0,39 ** 0,39 ** 0,45 ** 0,56 ** 0,10

BAc 2: Hur motiverat det är
med aktiv gaspedal på 70-,
90- och 110-sträckor.

0,36 ** 0,34 * 0,54 ** 0,62 ** 0,23 *
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Acceptans av aktiv gaspedal

Ac 1: Vill
behålla aktiv
gaspedal

Ac 2: Villiga
att betala för
att behålla

Ac 3: Det
borde vara
lag.

Ac 4:
Obligatoriskt
i tätort.

Ac 5: Skall
finnas på
landsväg.

Systemmotiverad acceptans

SAc 1:.
Systemmotiverad acceptans

0,55 ** 0,49 ** 0,57 ** 0,57 ** 0,49 **

Aktuell situation

Etablerade vanor

ASV 1: Överskrider
hastighetsgränsen på 30- och
50-sträckor.

0,10 0,16 -0,09 -0,13 0,16

ASV 2: Överskrider
hastighetsgränsen på 70-, 90-
och 110-sträckor, innan de
provat aktiv gaspedal.

-0,12 0,16 -0,19 * -0,28 ** -0,11

ASV 3: Överskrider
hastighetsgränsen på 70-, 90-
och 110-sträckor, efter de
provat aktiv gaspedal

-0,11 0,22 -0,18 -0,21 * -0,25 **

Livssituation

ASL 1: Hur ofta de använder
bilen till/från arbete/skola.

-0,06 -0,20 0,18 0,08 -0,01

ASL 2: Hur ofta de använder
bilen i arbetet.

-0,32 ** -0,19 -0,09 -0,20 0,08

ASL 3: Hur ofta de använder
bilen i olika ärenden.

-0,10 -0,06 -0,11 -0,05 -0,02

ASL 4: Hur ofta de använder
bilen för att hämta/lämna
barn.

-0,02 -0,08 0,01 0,11 0,02

ASL 5: Hur ofta de använder
bilen till fritid/rekreation.

0,03 -0,04 0,00 -0,06 0,04

ASL 6: Hur mycket de kör
per år.

0,05 0,18 -0,03 -0,07 -0,06

ASL 7: Hur många personer
som bor i hushållet.

-0,10 -0,25 0,02 -0,14 -0,04

ASL 8: Vilken deras högsta
utbildning är.

-0,05 -0,07 0,00 -0,13 -0,08

Om testföraren vill behålla den aktiva gaspedalen efter försökets slut beror till största delen på
den systemmotiverade acceptansen (0,55), men påverkas också mycket av den
behovsmotiverade acceptansen (0,39 resp. 0,36) och hur ofta föraren använder bilen i arbetet
(-0,32). Ju högre system- och behovsmotiverad acceptans föraren har desto högre acceptans
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av den aktiva gaspedalen, däremot ju oftare föraren använder bilen i arbetet desto lägre
acceptans av den aktiva gaspedalen.

Hur mycket testföraren är beredd att betala för att få behålla den aktiva gaspedalen efter
försökets slut visar sig enbart (på minst 95 % signifikans nivå) bero på behovs- och
systemmotiverad acceptans (0,39, 0,34 resp. 0,49). Ju högre acceptans desto mer är han/hon
beredd att betala.

Huruvida testföraren tycker att det skall vara lag på att ha aktiv gaspedal i bilen korrelerar
starkast med den systemmotiverade acceptansen (0,57), men även mycket starkt med hur
motiverat han/hon tycker att det är med aktiv gaspedal på 70-, 90- och 110-sträckor (0,54)
samt med hur motiverat testföraren tycker det är med aktiv gaspedal på 30- och 50-sträckor
(0,45). Utöver detta korrelerar testförarens vana att hålla hastighetsgränsen på 70-, 90- och
110-sträckor, innan de provat den aktiva gaspedalen (-0,19); ju oftare de överskrider
hastighetsgränsen desto mindre acceptans för aktiv gaspedal.

I vilken utsträckning som testföraren tycker att aktiv gaspedal skall vara obligatoriskt i tätort
påverkas starkast av hur motiverat testföraren tycker det är med aktiv gaspedal på 70-, 90- och
110-sträckor (0,62), men även mycket starkt med hur motiverat han/hon tycker att det är med
aktiv gaspedal på 30- och 50-sträckor (0,56) samt den systemmotiverade acceptansen (0,57).
Dessutom påverkar förarens etablerade hastighetsvanor på 70-, 90- och 110-sträckor i vilken
utsträckning som föraren tycker att aktiv gaspedal skall vara obligatoriskt i tätort (-0,28 resp. -
0,21); ju oftare han/hon kör för snabbt desto mindre acceptans för en obligatorisk aktiv
gaspedal i tätort.

Om testförarna tycker att aktiv gaspedal skall finnas på landsväg beror till största delen på den
systemmotiverande acceptansen (0,49). Utöver detta påverkar testförarens vana att hålla
hastighetsgränsen på 70-, 90- och 110-sträckor (-0,25) och hur motiverat han/hon tycker att
det är med aktiv gaspedal på dessa sträckor (0,23). Ju högre systemmotiverande acceptans och
ju mer motiverat föraren tycker att det är med aktiv gaspedal på 70-, 90- och 110-sträckor,
desto högre acceptans för aktiv gaspedal på landsväg. Däremot är korrelationen negativ för
etablerad vana på 70-, 90- och 110-sträckor, d.v.s. att ju oftare föraren kör för fort på dessa
sträckor desto mindre acceptans för aktiv gaspedal på landsväg.

När det gäller etablerad vana kan konstateras att endast ett par samband är statistiskt
signifikanta på 95 %-nivå: Ju oftare testföraren överskrider hastighetsgränsen på 70-, 90- och
110-sträckor innan han/hon provat systemet desto mindre acceptans har han/hon för
lagstadgad aktiv gaspedal och obligatorisk aktiv gaspedal i tätort, och ju oftare testföraren
överskrider hastighetsgränsen på 70-, 90- och 110-sträckor efter han/hon provat aktiv
gaspedal desto mindre acceptans för obligatorisk aktiv gaspedal i tätort och aktiv gaspedal på
landsväg.

De faktorer som här representerar livssituationen visar sig korrelera mycket dåligt med de
olika acceptansfrågorna. Det är endast en kombination som ger statistisk signifikans; ju oftare
föraren använder bilen i arbetet, i desto mindre utsträckning vill han/hon behålla systemet i
sin bil efter försökets slut.
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS
För att påverka befolkningen och öka acceptansen för aktiv gaspedal skall man inrikta
åtgärder på de variabler som har starka samband med acceptansen, d.v.s. systemets
attraktivitet och användbarhet, attityder till hastighetsgränser, intentionen att hålla
hastighetsgränsen samt värdering av olycksrisken. Starkast samband med acceptansen visar
sig variabler beroende på själva aktiva gaspedalen ha, d.v.s. systemets attraktivitet (med
attraktivitet menas här värdering av känslomässig karaktär t.ex. behaglig, lugnande, trevlig)
och användbarhet (med användbarhet menas här t.ex. hur effektiv, tydlig och informerande
systemet är). En förares hastighetsvanor i trafiken och förarens livssituation visar sig endast i
undantagsfall ha samband med acceptansen. Det är dock möjligt att tydligare samband går att
finna eftersom datamaterialet som denna undersökning bygger på inte är utformad med tanke
på denna studie.

Testförarnas acceptans av den aktiva gaspedalen visar sig i denna studie stämma bra överens
med resultat från tidigare studier (se Várhelyi 1998 och Várhelyi & Mäkinen 2000). Cirka en
tredjedel av testförarna anser att aktiv gaspedal skall vara obligatoriskt i tätort och drygt
hälften av förarna säger sig, efter en kortare tids körning med systemet (en månad), vilja
behålla den aktiva gaspedalen efter försökets slut. Huruvida detta kan tolkas som en
allmängiltig åsikt hos svenska folket är dock tveksamt. Det föreligger alltid en risk att
personer som är villiga att delta i ett försök som detta i snitt är mer positiva till syftet med
försöket än vad ”medelsvensson” är. Det har dock inte i själva försöket förekommit någon
snedvridning av resultatet på grund av att svarsfrekvensen påverkats av om testföraren är
positiv eller negativt inställd till idén med aktiv gaspedal. Huruvida testförarna är
representativa för rikssnitten får fortsatta studier visa.

Vad som är speciellt med detta försök är att det har pågått under en så pass lång tid – ett år, att
det erbjuder möjligheter att studera acceptansen och förändringar av acceptansen under en
längre tid. Det visar sig också ske intressanta förändringar vid en längre tids användande av
aktiv gaspedal – acceptansen sjunker. Vad detta beror på är det idag svårt att säker uttala sig
om, men en liknande trend syns tydligt när det gäller hur testförarna uppfattat att
förarsituationen har förändrat sig under försöket. Testförarna anser att de blir mer stressade,
irriterade och frustrerade samt att deras körglädje minskar ju längre tid de kört med aktiv
gaspedal. Eftersom sambanden i acceptansmodellen visar sig särskilt starka mellan acceptans
av systemet och systemets attraktivitet (med attraktivt menas här värdering av känslomässig
karaktär t.ex. behaglig, lugnande, trevlig) via den systemmotiverade acceptansen, ligger det
nära till hands att dra slutsatsen att den sjunkande attraktiviteten kraftigt bidragit till den
fallande acceptansen. Vad som dessutom är intressant med detta resonemang är att de
testförare som uppger att de inte upplevt tekniska problem med systemet under
försöksperioden inte anser att de blivit mer stressade, irriterande eller frustrerande under tiden
som försöket pågått. Detta resonemang leder följaktligen till att de tekniska problem som
förekommit, åtminstone till viss del, bidragit till den sjunkande acceptansen av systemet.
Detta kan dock inte bekräftas med signifikanta skillnader i svar i acceptansfrågorna, men väl i
attraktivitetsfrågorna. Resonemanget stöds även av resultat från djupintervjuer,
dagboksanteckningar inom försöket samt det faktum att de avhopp som skett under försökets
gång nästan uteslutande visat sig bero på tekniska problem. Att de tekniska problemen varit
omfattande bekräftas även av att nästan hälften av alla testförare varit tvungna att uppsöka
verkstad på grund av ”barnsjukdomar” i systemet. För att få mer kunskap om vad som orsakat
denna acceptansminskning krävs vidare analyser av materialet och eventuellt kompletterande
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studier. En slutsats som med säkerhet kan dras är att för att en framtida implementering skall
bli lyckad krävs ett tillförlitligt system utan tekniska problem.

Vidare har studien visat att en positiv attityd till den aktiva gaspedalen redan innan personen
fått verklig erfarenhet av systemet är en bra grund för utvecklande av acceptans för systemet.
Dessutom visar resultat på att en person med initialt neutral inställning till aktiv gaspedal
utvecklar en högre acceptans av systemet vid verklig erfarenhet av den aktiva gaspedalen än
vad personer med negativ initialattityd gör. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt
vid en framtida implementering bör dessa samband utnyttjas och resurser satsas på en effektiv
och väl underbyggd introduktion och marknadsföring av den aktiva gaspedalen redan innan
den släpps på marknaden. För att göra detta möjligt krävs dock mer forskning angående vad
som skapat testförarnas initiala attityder samt hur de kan påverkas. Först då den kunskapen
finns är det möjligt att omsätta dessa resultat till praktik i arbetet med att öka acceptansen för
en framtida aktiv gaspedal.

Vid implementering av aktiv gaspedal bör de i acceptansmodellen funna sambanden utnyttjas
för att nå en maximal acceptans av systemet. Detta gäller speciellt de variabler som beror av
den aktiva gaspedalen eftersom sambanden mellan dessa variabler och acceptansen visat sig
vara mycket starka. Dessutom finns det här stora utvecklingspotentialer. Produkten är
fortfarande under utveckling och allt forskningsresultat kring hur den aktiva gaspedalen kan
utvecklas för att attrahera en bredare publik har i detta skede verkligen möjlighet att snabbt
kunna omsättas i praktiken. Det har ju redan tidigare påpekats hur viktigt attityden är för
bildandet av acceptans och faktum är att den aktiva gaspedalen idag inte anses som särskilt
attraktiv (dock inte heller särskilt oattraktiv) gör att det finns en stor outnyttjad källa till
acceptans. Kan man hitta sätt att göra den aktiva gaspedalen attraktiv finns det goda
möjligheter att acceptansen för systemet kan förbättras kraftigt med små medel. Problemet
idag är dock att vi dels vet för lite om vad som påverkar de variabler som har samband med
acceptansen och dels hur man skall göra för att förändra dessa faktorer. Man kan inte räkna
med att traditionell marknadsföring ska kunna ge svar på dessa frågor eftersom, som Åberg
(1991) påpekar, ”vanlig reklam” utnyttjar befintliga värderingar och attityder hos potentiella
kunder, marknadsföring av en aktiv gaspedal har även inslag av att försöka förändra
värderingar och attityder – vilket är betydligt svårare.

I samband med implementering är det också viktigt att ha klart för sig etablerade vanors och
förarens livssituations samband med acceptansen. Dessa båda faktorer kan visa sig spela en
stor roll dels vid val av implementeringsgrad (frivilligt eller obligatoriskt system) och dels vid
marknadsföring av systemet. Visar det sig t.ex. att acceptansen för systemet är låg om föraren
ofta överskrider hastighetsgränsen underminerar detta möjligheterna till ett frivilligt system –
eftersom de som mest behöver systemet inte accepterar det; är det däremot så att de som ofta
kör för fort inser att de har nytta av systemet och uppvisar hög acceptans minskar
nödvändigheten av ett obligatoriskt system. En förares livssituation kan påverka vilka
argument han/hon är mottaglig för, dels när det gäller att skapa en positiv attityd till systemet
innan implementering och dels att under implementeringsfasen skapa en så hög acceptans av
systemet som möjligt. Kring dessa två områden, etablerade vanor och förarens livssituation,
är fortfarande sambanden med acceptansen lösa och obekräftade. För att vinna mer kunskap
inom dessa områden krävs ytterligare forskning.
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Bilaga 1

BILAGA 1: HUR EFFEKTIVA TESTFÖRARNA ANSER ATT OLIKA

ÅTGÄRDER ÄR FÖR ATT ÖKA TRAFIKSÄKERHETEN.
Testförarna ombads svara på frågan ”I vilken utsträckning tror Du att följande åtgärder
skulle vara effektiva sätt att öka trafiksäkerheten?” Svaren kunde ges på en femgradig
skala från inte alls effektivt (1) till mycket effektivt (5). I tabellen nedan visas vad
testförarna i medel svarat.

Föremätningen Långtidsmätningen

Åtgärder knutna till vägrummet
Blomlådor som farthinder inom tätort. 3,18 -

Gupp som farthinder inom tätort. 3,40 3,48

Fler minirondeller. 3,48 3,49

Bredare landsvägar. 3,74 3,58

Planskilda korsningar i tätort. 3,71 3,84

Planskilda korsningar på landsväg. 4,27 4,23

Upphöjda övergångsställen som farthinder inom tätort. 3,59 -

Fler gång- och cykelbanor. 4,12 4,08

Utbyggd kollektivtrafik. 3,57 3,52

ISA-åtgärder
Aktiv gaspedal i tätortstrafik. 4,10 3,95

Aktiv gaspedal i landsvägstrafik. 3,73 3,52

Hastighetsbegränsare (d.v.s. en anordning om gör att
det blir omöjligt att överskrida gällande
hastighetsgräns) i tätortstrafik.

3,38 3,22

Hastighetsbegränsare i landsvägstrafik. 3,15 2,90

Fartkollare (d.v.s. en anordning som varnar föraren
genom ljud och ljussignaler när denne försöker
överskrida gällande hastighetsgräns) i tätortstrafik.

3,97 3,58

Fartkollare i landsvägstrafik 3,71 3,43

Information och regelåtgärder
Mer information om trafiksäkerhet. 3,26 3,22

Lägre hastighetsgränser i tätort. 3,01 2,73

Lägre hastighetsgränser på landsväg. 2,42 2,28

Fler trafikregler. 1,71 1,78

Åtgärder som innebär ökad bestraffning
Fler poliser synliga i trafiken. 4,42 4,43

Mer övervakning i tätortstrafik. 3,91 3,80

Fler hastighetskontroller i tätortstrafik. 3,88 3,78

Fler hastighetskontroller i landsvägstrafik. 3,72 3,69

Trafikövervakning med registrerande kameror. 3,47 2,93

Övervakningskameror med direkt koppling till polisen. 3,58 -

Hårdare straff vid trafikförseelser. 3,19 3,15


