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Abstract 

Rear-end collisions has increased due to the cities increasing flow of traffic. The 
purpose of this work is to investigate how a lightsignal can help increase the 
distance awareness in traffic as well as to determine the guidelines of an 
automated system that give notice of a possible collision to the driver behind. The 
goal of the work was to try to find out in which traffic situations rear-end 
collisions occur, but also why some drivers do not keep a sufficient distance to the 
vehicle in front. Finally I investigated which abilities and functions are necessary 
for the design of the system and lightsignal to achieve desired effect 

 

The work was divided into two stages where the first stage was about to determine 
which properties where needed for the lightsignal to be easy to spot and give a 
clear announcement. A light signal was produced using established symbols and 
theory. In the second stage a survey was conducted which investigated what 
peoples response where to the created visualisations of the light signals. Nineteen 
people participated in the survey where the majority was between twenty and 
thirty years old.  

 

Red was chosen as colour of the lightsignal since it is already established at the 
rear of vehicles and is associated with the brake lights. The symbol was mostly 
based on the prohibition sign for minimum distance, i.e. two cars in profile. A 
triangle like the sign to give way was placed facing down between the two cars to 
direct the viewers attention towards the distance between the cars. 

 

The results showed that most rear-end collisions occur along the city- and country 
roads and also at intersections along these roads. There can be several factors 
contributing for drivers to not keep the distance to the vehicle in front such as: 
stress, risk acceptance, risk urgency, ignorance and lack of judgment about 
distance, speed and stopping distance.      

 

The conclusion is that a fast flashing lightsignal is easiest to spot but also the most 
annoying. A fast flashing signal should be used in critical situations and a slower 
flashing if any flashing should be used when the collision probability is low. The 
biggest differences of preferred lightsignal was between the genders, a colour 
change from red to green was mostly preferred by the men   

 

Key words  
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Sammanfattning 

Upphinnandeolyckor har blivit allt vanligare allteftersom städerna har fått ett allt 
högre trafikflöde. Detta arbete har till syfte att undersöka hur 
avståndsmedvetenheten i trafiken kan ökas med hjälp av en ljussignal. Att ta fram 
riktlinjer för hur ett automatiserat system skulle kunna fungera för att 
uppmärksamma bakomvarande förare på kollisionsrisken. Arbetet hade som mål 
att försöka att ta reda på i vilka trafiksituationer som upphinnandeolyckor sker. 
Men också varför vissa fordonstrafikanter inte håller ett tillräckligt avstånd till 
framförvarande fordon. Till sist har jag även undersökt vilka egenskaper och 
funktioner som krävs i den tänkta designen för att uppnå önskat resultat hos 
systemet och ljussignalen. 
 
Arbetets första del handlade om att ta fram vilka egenskaper som behövs för att 
ljussignalen skall vara iögonfallande och ge ett tydligt budskap. För att ta fram en 
ljussignal så utgick arbetet från befintlig teori och etablerade symboler.  
Vidare har en studie genomförts för att med hjälp av visualiseringar ta reda på 
människors respons på olika ljussignaler. I studien deltog totalt nitton personer 
varav majoriteten var mellan tjugo och trettio år.  
 
Ljussignalen valdes att vara röd eftersom den ljusfärgen redan är etablerad som 
signal för fara och förknippas med bromsljusen. Symbolen baseras till största 
delen av förbudsskylten minsta avstånd, två stycken bilar i profil. Mellan dessa två 
bilar placerades en triangel med spetsen nedåt likt väjningsskylten för att rikta 
betraktarens uppmärksamhet mellan bilarna. 
 
Resultatet visade att de flesta upphinnandeolyckorna sker längs gatu- och 
landsvägar samt i korsningar längs dessa. Flera faktorer kan bidra till att 
fordonsförare ligger för nära bilen framför så som: Stress, riskacceptans, 
riskbenägenhet, okunskap och bristande omdöme vad gäller avstånd, hastighet 
och stoppsträcka. 
 
Slutsatsen är att en snabbt blinkande ljussignal går snabbast att uppmärksamma 
men är också den mest irriterande. Ljussignalen bör därför endast blinka snabbt 
när det föreligger stor risk för kollision och blinka långsammare eller inte alls när 
risken inte är akut. De största skillnaderna av den ljussignal som föredrogs fanns 
att hitta mellan könen, främst männen föredrog en ljussignal som hade en 
färgskiftning från rött till grönt.   

 

Nyckelord 

Fordonstrafik, upphinnandeolycka, säkerhet, beteende, uppmärksamhet, ljussignal, 
respons.  
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1 Inledning 

 

Detta examensarbete på grundnivå 15 hp. är den avslutande delen av 
kandidatpåbyggnadsprogrammet, teknikens tillämpning. På min tidigare inriktning, 
ljusdesign inom event (tillfälliga belysningsinstallationer) så blev jag intresserad av 
hur ljus upplevs. Det finns nästan oändliga variationer av ljus som dessutom 
upplevs och tolkas olika beroende på situationen och på människors olika 
preferenser och referenser.  

Vissa trafiksituationer kräver att det inte uppstår missförstånd då detta kan få 
katastrofala följder.  

Dagens fordonsutveckling har gjort det möjligt för människor att färdas i höga 
hastigheter, vilket ställer många krav på att upprätthålla en god säkerhet. Det är 
inte bara fordonssystemens manövrering och bromsning utan även 
kommunikationen som är viktig för säkerheten. I trafiken så måste man kunna ta 
in mycket information från trafikmärken och andra vägskyltar samt kunna avläsa 
var man har sina medtrafikanter, hur fort de åker och vad de har för avsikter. Allt 
detta är väsentligt för att kunna ta de rätta besluten så att ingen olycka uppstår. 

Det finns därför många svårigheter med att designa en ljussignal så att den förstås 
och accepteras av alla. Det får i en nödsituation inte ta mer än ett ögonblick från 
att man ser signalen tills det att man agerar oavsett stressnivå eller trafiksituation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 

6 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 

Trafikmiljön har under de senaste årtiondena förändrats kraftigt inte minst i 
storstäderna där trängseln och tempot ökat. Detta ställer stora krav på trafikanter 
att även i stressande trafiksituationer bevara lugnet och köra på ett säkert sätt. Om 
föraren brister i sin uppmärksamhet, riskbedömning eller bedömning av avstånd 
och hastighet kan det ske en olycka. 
I trafiken skadas årligen tiotusentals svenskar till en följd av brister hos antingen 
trafikmiljö, fordon eller förare - den mänskliga faktorn. Ett stort problemområde 
är påkörningar bakifrån, vilka kostar det svenska samhället över fyra miljarder 
kronor varje år enligt Whiplashkommissionens årliga rapport från 2005. 
Påkörningar bakifrån klassificeras som upphinnandeolyckor vilket innebär att 
bakomvarande fordon hinner ikapp fordonet framför och kör in i detta. Vid 
upphinnandeolyckor kan de materiella kostnaderna bli höga samtidigt som det 
finns en risk för personskador i synnerlighet så kallad pisksnärtskada i nacken 
(whiplash) vilket kan resultera i allt från kortvariga besvär till bestående men livet 
ut. Enligt whiplashkommissionen så görs 30 000 stycken anmälningar om 
whiplashskador per år, dessa skador utgör den största delen av olyckor som leder 
till invalidisering.  

 
“In Sweden 70 % of all injuries leading to disability are due to whiplash injuries” 

(Avery och Weekes, 2009) 
 
En del av orsaken kan ligga i trafikanternas övertro till sin egen och fordonets 
kapacitet vad gäller reaktionssträckan (sträckan fordonet färdas från att faran 
upptäckts till att inbromsning påbörjas) och bromssträckan. Den andra 
anledningen kan vara stress och otålighet, de flesta vet att avståndet till fordonet 
framför ska vara tre sekunder men i stressande situationer kan det vara svårt att 
även fokusera på det (Solso och MacLin, 2008). 
 
Ständigt utvecklas det nya säkerhetssystem till fordon som ska kunna förhindra en 
stor variation av olyckor. Med alla dessa nya olycksförebyggande system så borde 
det inte ske så många olyckor kan man tänka. Det främsta problemet är att det är 
yngre män som är involverade i flest trafikolyckor. För det första så har de flesta 
av dessa system gemensamt att de finns i relativt nya bilar, vilket gruppen yngre 
män inte alltid har råd med. För det andra så kör yngre män oftare mer aggressivt 
och riskbenäget i trafiken (Murray, 2009) och kommer därför kanske välja att 
avaktivera dessa system för att kunna fortsätta med sin körstil obehindrat. 
 
Idag finns flera olika informella sätt för fordonsförare att signalera till sina 
medtrafikanter. Man kan bromsa så att bromsljusen tänds upp eller med viss 
teknik blinka, använda ljudsignal, manövrera fordonet (serpentinkörning, öka 
och/eller sänka hastigheten) eller använda olika ljuslyktor så som 
körriktningsvisarna/varningsblinkers, hel/halvljus, dimljus och backljus. 
Problemet är att inget av dessa medel är skapat för att signalera just om att 
bakomvarande ligger för nära och i den svenska trafiken finns för närvarande 
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inget etablerat system för att kunna meddela andra förare om denna situation. 
Dessutom så kan det bli en distraktion att upprepande gånger behöva signalera till 
andra trafikanter, vilket i sig innebär en förhöjd risk.  
 
Ett automatiserat system som signalerar till bakomvarande fordon att denne ligger 
för nära eller närmar sig för fort är därför intressant att titta närmare på. 
 
Den främsta målgruppen att utforma ett signalsystem är för yngre män då det är 
de som är mest involverade i trafikolyckor samt oftare är mer riskbenägna i 
trafiken (Forward och Lewin, 2006). Systemet ska även kunna hantera akuta 
situationer som kräver väldigt snabb uppmärksamhet och reaktion av föraren. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur man med ett ljussignalsystem kan 
öka avståndsmedvetenheten i trafiken och förebygga olyckor. Frågan är hur en 
ljussignal kan utformas för att uppmärksamma förare av bakomvarande fordon 
om att avståndet till framförvarande fordon är för kort för att anses som 
olycksförebyggande.  
 
Det som ska utforskas är vilka funktioner som bör ingå i signalsystemet och hur 
signalen kan utformas.  
 
 
Frågeställningar: 
 

 I vilka trafiksituationer sker upphinnandeolyckor?    

 

 Varför håller inte vissa fordonstrafikanter ett tillräckligt avstånd till 

framförvarande fordon? 

 

 Vilka egenskaper och funktioner krävs i den tänkta designen för att uppnå 

önskat resultat hos systemet och ljussignalen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 

9 

1.3 Avgränsningar 

 

Designen är riktad främst till den svenska trafiken och hänsyn kommer inte tas 

ifall den kan implementeras i utländska trafiksystem. Vilka exakta tekniska 

lösningar som kan tillämpas i produkten ligger utanför rapportens omfattning. 

Arbetet ska resultera i riktlinjer som kan användas i fortsatt arbete. Utveckling av 

riktlinjerna omfattar inte framtagning av någon prototyp av produkten i fråga. 
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1.4 Disposition 

 

Rapporten börjar med att i kap. 2 ta upp teoretisk bakgrund för att ge en 
orientering kring seendet och varseblivning samt olycksstatistik kring påkörningar 
bakifrån. Vidare kommer teknisk bakgrund där fokus ligger på att beskriva andra 
säkerhetssystem som finns i dagsläget. I kap. 3 beskrivs metoder och 
genomförande som har tillämpats för att utforma signalsystemet och samla in data 
samt hur detta har gått till. Resultatdelen i kap. 4 presenterar det som studien 
resulterade i. Enkätens första del behandlade personuppgifter och annan 
bakgrundsfakta kring erfarenhet av bilkörning samt en kartläggning av i vilka 
situationer andra medtrafikanter inte håller ett tillräckligt avstånd. Den andra delen 
fokuserade på beteende i trafiken, riskacceptans, riskmedvetenhet och analys av 
data. Diskussion och slutsatser i kap. 5 tar upp viktiga aspekter av huruvida 
undersökningens resultat är tillförlitliga och vad detta får för konsekvenser, likaså 
ifall valet av metod var lämpligt i förhållande till frågeställningarna. Avslutningsvis 
i detta kapitel summeras slutsatserna och ett eventuellt fortsatt arbete diskuteras. 
Referenslistan återfinns i kap. 6 där alla referenser som har angivits i rapporten 
finns med, om man önskar fördjupa sig ytterligare i ämnet. Därefter följer kap. 7 
med ett index med de mest relevanta ord i rapporten och på vilken sida man hittar 
dessa ord. Allra sist i rapporten finns kap. 8 med bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden ger en kort orientering av berörda ämnen.  

 

2.1 Synen och uppfattningsförmåga 

Här redogörs i korta drag för hur synen fungerar och hur vi uppmärksammar olika 
saker. 

2.1.1 Seendet 

Det vi uppfattar med synen är skillnader i ljushet och färg mellan olika 
angränsande ytor. Av all den information som kontinuerligt strömmar till ögonen 
skickas endast cirka en tiondel vidare till hjärnan för att tolkas. Det som prioriteras 
är information om kontraster, det relevanta är inte likheterna utan olikheterna 
eftersom det är de som ger oss rumsuppfattningen. (Liljefors, 1997) 
 
Av ögats tre olika typer av synceller så ger två av dem den visuella informationen, 
den tredje har som funktion att reglera kroppens dygnsrytm. 
Den ena typen av synceller är tappar vilka möjliggör färgseende och skärpa 
(detaljseende). Dessa har vi en högre koncentration av i gula fläcken, cirka en 
miljon av ögats sex miljoner tappar. Förmågan att se skarpt är begränsad till en 
rymdvinkel på cirka två grader (ungefär ens egen tumnagel på en arms avstånd). 
Den andra typen av synceller kallas stavar, och de ger oss vårt omgivningsseende. 
De registrerar ljushet och är känsliga för att uppfatta rörelser. (Liljefors, 1997; 
Starby, 2006) 

Det mänskliga ögat har förmåga att anpassa sig från de ljusaste miljöerna till de 
allra mörkaste. Detta sker framförallt genom att pupillen ändrar storlek. Men för 
att klara av de mörkaste situationerna sker även en fotokemisk process, vilken kan 
ta upp till en timme som påverkar näthinnan och nervsystemet. (Starby, 2006) 

När ögat är adapterat till mörker så är det stavarna som är aktiva. Detta gör att vi 
fortfarande kan urskilja ljushetsskillnader för att orientera oss samt observera 
rörelser, vår förmåga att se skarpt är alltså nedsatt. (Liljefors, 1997)  

När vårt mörkerseende är som bäst så är vi även som känsligast för bländning, 
vilket kan ge en nästan total synnedsättning under några sekunder. Att helt återfå 
mörkerseendet tar flera minuter. Det är alltså viktigt att signalen är tillräckligt 
upplyst för att synas på dagen men samtidigt så ska den inte vara för intensiv på 
kvällen så att en olycka uppstår till följd av bländning. 
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2.1.2 Färgers inverkan 

Färger påverkar oss på olika sätt beroende på vilka förväntningar och referenser 
som vi har. Det är därför svårt att förutse vilken färg som lämpar sig bäst i en 
specifik situation. Till en varningssignal finns den starkt associerad färgen rött. 
Max Keller skriver i Light Fantastic (1999) att rött tar fokus från alla andra färger 
och är känslomässigt laddad. Rött förknippas starkt med fara eller varning, så även 
i trafiken. 

2.1.3 Perception och riskmedvetenhet 

 

Information tas hela tiden upp via våra fem sinnen men det är bara en bråkdel 
som vi faktiskt kan koncentrera oss på. Likt en flaskhals så kan inte allt passera på 
en och samma gång, vi väljer på olika sätt vad vi ska fokusera på. När det gäller 
visuell perception så är det färg, orientering, rörelse, storlek och avstånd som gör 
att vi fokuserar blicken till en viss del i synfältet. Det som på något sätt utmärker 
sig från resten får en ”popupp-effekt” vilket innebär att något urskiljer sig så pass 
mycket ifrån resten att vi genast observerar det. I en bild med endast en färgskala 
eller en typ av form kommer något avvikande från detta vara lätt att hitta. (Solso 
et al. 2008). Det är därför viktigt i trafiken att det går snabbt att uppmärksamma 
en varningssignal och förstå dess innebörd.  

 

Det är inte alltid att en förhöjd risk aktivt påkallar uppmärksamhet genom synbara 
eller hörbara varningssignaler. Genom utbildning och erfarenhet i trafiken kan 
man lära sig var det kan finnas en förhöjd risk. Det finns enligt Pradhan et al. 
(2003) ett klart samband mellan riskmedvetenhet och ålder. De yngre och mindre 
erfarna förarna tenderar att inte observera risksituationer lika ofta som de äldre 
och mer erfarna förarna. Förutom åldersrelaterade skillnader i kroppen och 
hormonsystemet beror detta troligen på att de yngre ännu inte lärt sig att känna 
igen alla risksituationer i trafiken. En och samma situation kan dessutom vara 
mera komplex och innehålla flera olika risker. Det finns alltså situationer där en 
risk inte beaktas eftersom det inte är en tillräckligt påkallande risk. Figur 1 visar 
hur vi även tolkar information olika beroende på tidigare erfarenheter och 
associationer samt vad det är vi uppmärksammar. 
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Figur 1. Författarens modifiering av Wickens (1992, sida 122) modell av 

informationsprocessen.   
 
 

Av all information vi får kommer cirka åttio procent via synen. Ständigt får vi 
även information genom hörsel, lukt, känsel och smak men dessa sinnen har inte 
samma kapacitet som synen. Vi kan genom synen direkt få en uppfattning av hela 
situationen eftersom vi kan se många saker samtidigt, det är betydligt svårare för 
oss att urskilja flera dofter, smaker och ljud samtidigt. (Wickens, 1992) 
 
Eftersom vårt synsinne ständigt registrerar och tolkar stora mängder information 
så bör ljussignalen påkalla tillräckligt med uppmärksamhet för att snabbt 
observeras. Det finns forskning som visar att objekt inom synfältet snabbare 
uppmärksammas ifall de särskiljer sig emot bakgrunden, så som starkt avvikande 
färger, former i objektet som bryter mot omgivningen samt rörelser eller 
förändringar (Anund, Eriksson, Kircher, Strand och Porathe, 2010). 
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2.2 Beteende i trafiken 

 
I trafiken tvingas man som trafikant att ständigt ta viktiga beslut: ett enda felaktigt 
beslut kan leda till en allvarlig olycka. Det är mycket olika saker man ständigt 
behöver uppmärksamma och värdera i den stora variationen av trafiksituationer. 
Att kunna orientera sig och planera sin körning för att till sist placera sig kräver 
flera steg, som att vi samtidigt kan hitta och förstå den information som behövs. 
Detta gäller inte bara alla vägskyltar som påkallar vår uppmärksamhet utan även 
bedömning av eget och andra fordons hastighet och avstånd. Som förare behöver 
man kunna utläsa sina medtrafikanters avsikter och ligga steget före, kanske 
behöver man ibland vara beredd på att andra inte stannar när de ska. 
                                                                                                     
Det händer att vissa trafiksituationer bidrar till att göra föraren stressad då denne 
tvingas ta snabba beslut eller på annat sätt hamnar i en obekväm eller pressad 
situation. Den stress som avses i denna rapport är den som trafikanterna uppvisar 
utan att en sådan ansträngd trafiksituation föreligger. Denna icke trafikberoende 
stress märks av i beteendet hos trafikanter genom bristande hänsyn för 
medtrafikanterna i trafiken, respektlöshet för trafikregler, hastighetsgränser och 
avståndsmarginaler. 
 
Enligt VTI:s, (Statens väg- och transportforskningsinstitut) rapport om medvetna 
felhandlingar i trafiken (Forward och Lewin, 2006) så är medvetna felhandlingar i 
trafiken ett beteende som främst hittas hos unga män. De har inte alltid en 
realistisk syn på sitt eget körsätt och inser inte att deras körsätt är så pass 
underrepresenterad bland de andra fordonsförarna. De har lätt för att se 
fördelarna med sitt riskfyllda körsätt i och med tidsbesparing, och en mer 
stimulerande körning, men underskattar innebörden av nackdelarna och farorna 
med körstilen. Vanligt är även att de ser sig själva som mycket duktiga 
fordonsförare som har god kontroll på bilen och sina begränsningar vilket enligt 
dem rättfärdigar deras körsätt. Enligt Åsa Murray (2009) på specialpedagogiska 
institutionen finns en tydlig koppling mellan social bakgrund och körstil. De yngre 
män som har lägre utbildning samt mera yrkesinriktad utbildning är mer 
riskbenägna i trafiken. Rent statistiskt är det färre riskbenägna fordonsförare på en 
högskola än på en yrkesskola.  
 

2.2.1 Reaktioner 

 
När någon försöker att ändra på vårt beteende och säger att vi måste ändra på oss 
reagerar vi olika. Antingen tar man det till sig och försöka förbättra sig och blir 
eventuellt tacksam över råden. I andra lägen så reagerar man tvärtom och trotsar 
tillsägelsen. Istället för att fokusera på det negativa beteendet kan man fokusera på 
det som är bra, framförallt när det skett en förbättring av beteendet. Genom att 
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uppmuntra det som personen gör rätt får man en mer positiv reaktion och 
förhoppningsvis ökar det bra beteendet. (Hilmarsson, 2010) 
 
När människor känner sig tvingade att ändra sitt beteende händer det ofta att de 
inte rättar sig efter detta. Sådana trotsreaktioner är vanliga hos oss när vi inte 
känner att beslutet är vårt eget och extra känsliga blir vi vid stress och hotfulla 
situationer. (Hilmarsson, 2010) 
 
Det kan med andra ord vara en fördel att uppmana andra försiktigt när det gäller 
kritik av deras beteende samt ge bekräftelse på en positiv förändring i beteendet. 
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2.3 Analys av trafikolyckor 

 

Det sker i Sverige årligen tusentals kollisioner där ett fordon kör in i 
framförvarande fordon. Exakt hur många olyckor det rör sig om är svårt att fastslå 
eftersom många av dem inte leder till att polis blir inkopplad. Av de olyckor som 
leder till allvarliga skador rapporteras till polisen uppskattningsvis cirka hälften och 
av de lindriga skadorna endast cirka en tredjedel. Det som kompenserar polisens 
bristande olycksstatistik är att rapportering från 55 av landet 67 akutsjukhus även 
kommer med i trafikolycksstatistiken, (Trafikverket, 2012a; Transportstyrelsen, 
2012a). Hur många upphinnandeolyckor som inte leder till någon personskada är 
svårt att avgöra eftersom de ifall de rapporteras oftast bara rapporteras till 
försäkringsbolagen. Av samtliga olyckor registrerade i Strada (2011) (Swedish 
traffic accident data acquisition) var endast två av olyckorna utan personskada.   
 
En ytterligare svårighet i kartläggningen av upphinnandeolyckor är de olika 
klassificeringarnas innebörd (Trafikverket, 2012b). För mitt arbete är den primära 
olyckstypen upphinnandeolyckor. Utöver denna kategori så är 
avsvängningsolyckor även av relevans eftersom det kan vara en kollision vid själva 
svängen med mötande trafik och/eller med bakomvarande trafik som inte 
uppfattar att fordonet står stilla eller kör betydligt långsammare än den tillåtna 
hastigheten. Den sista kategorin är övriga olyckor och kan innefatta många olika 
scenarier som inte går att rubricera som någon annan av de etablerade 
kategorierna. I denna kategori är det främst kollision med traktor och 
motorredskap som är av relevans, exempelvis vid vägarbeten och plogning av 
vägen. Detta klassas då ofta som en övrig olycka fast det samtidigt är en 
upphinnandeolycka (Vägverket, 2011) Från och med 2003 klassificeras 
olyckstypen efter de element som kolliderat även ifall det funnits någon annan 
bakomliggande orsak, avkörning på grund av att man väjt för en älg (inte kört på) 
klassas alltså som en singelolycka och inte en viltolycka. Dessutom klassificeras 
olyckan utefter den allvarligaste skadan (Larsson, 2007). Inte helt ovanligt leder en 
typ av olycka (ej upphinnandeolycka) till att fordon längre bak i trafiken inte 
hinner uppfatta detta utan kör in i de kolliderade fordonen framför, vilket då alltså 
inte nödvändigtvis presenteras som en upphinnandeolycka.  
 
Strada presenterar statistik på att under första halvåret av 2011 (1/1–31/6) 
inträffade 1221 stycken upphinnandeolyckor vilket involverade totalt 3478 
personer. Utav dessa olyckor klassades hela nittio procent som lindriga. En 
fördelning över olyckssituationerna för dessa olyckor visas i figur 2. Hela sjuttio 
procent av olyckorna har skett längs gatu- och landsvägar och tjugo procent i 
korsningar längs dessa vägar. 
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                        Figur 2. Olyckssituationer, fördelning av olycksplatser för 
upphinnandeolyckor. 

 

 

En utav de vanligaste anledningarna till upphinnandeolyckor vid vägarbeten är 
plötsliga hastighetssänkningar, så som när ett fordon kommer ikapp en plogbil 
och inte räknar med hur långsamt plogbilen kör. Även ifall den första bilen hinner 
sakta in i tid så finns risk för att bilen bakom denna inte hinner göra det. 
(Vägverket, 2011) 
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2.4 Teknisk bakgrund 

 

Den tekniska bakgrunden tar upp vilka befintliga produkter och symboler som 
redan finns framtagna. 
 

2.4.1 Befintliga säkerhetssystem i fordon 

I detta avsnitt ges en orientering kring några olycksförebyggande och 
skadereducerande system som finns på marknaden i dagsläget. 

 
Redan i bilindustrins begynnelse har det forskats mycket för att öka säkerheten, 
både vad gäller att minska skadorna vid en olycka och förebygga så att olyckor inte 
inträffar. Med hjälp av utvecklad teknik har man kunnat avancera från 
skadereducerande lösningar så som bilbälte, krockkuddar, deformationszoner, 
bilstolar och nackstöd till betydligt mer avancerade och interagerande lösningar. 
De moderna systemen såsom backningssensorer, ABS (låsningsfria bromsar), anti-
sladd och anti-spinn har till syfte att förhindra att en farlig situation uppstår.  
Det finns även system som gör att ens egen bromssignal istället för att bara lysa 
med ett fast sken blinkar med högre frekvens vid kraftigare inbromsning vilket gör 
att signalen syns tydligare och uppmärksammas snabbare än vid försiktig 
inbromsning (Whipflash, 2012). 
De allra senaste systemen hjälper föraren att manövrera fordonet när så behövs, 
ACC (adaptive cruise control) mäter avståndet till framförvarande fordon och 
reglerar fordonets hastighet med acceleration och inbromsning för att behålla ett 
säkert avstånd. Ett exempel på denna typ av system är Volvos som varnar när 
föraren själv ligger för nära framförvarande fordon.  

 
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och visas i displayen som 
1–5 stycken horisontella streck – ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett 
streck motsvarar ca 1 sekund, 5 streck ca 2,5 sekund. 
(Volvo car corporation, 2011) 
 

 
Systemet AEBS (automatic emergency braking systems) bromsar precis innan en 
beräknad oundviklig krock och kan därmed helt undvika kollisonen i lägre 
hastigheter eller sänka hastigheten innan kollisionen. 
Nackdelen med dessa två sistnämnda system är att de inte klarar av stora 
hastighetsskillnader i högre hastighet. 
Lane departure warning system är utvecklat för att varna ifall man håller på att 
köra ut ur körfältet, till exempel ifall man somnar vid ratten.  
(Avery och Weekes, 2009)  
Flera variationer och namn förekommer på de interagerande systemen bland de 
olika fabrikaten. 
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2.4.2 Etablerade symboler i trafiken 

Detta avsnitt presenterar ett urval av märken och symboler vilka kan 
sammankopplas med upphinnandeolyckor och därför är relevanta att ta hänsyn 
till. 

Stop-plikt. Stoppskylten placeras i riskfyllda korsningar och 
trafikanterna måste alltid stanna vid denna skylt. 
 
 

Figur 3. Stop-plikt. 

 

Väjningsplikt. Skylten innebär att trafikanterna ska lämna andra 
trafikanter företräde.  

Figur 4. Väjningsplikt. 

 

Annan fara. Varningsskylten används när det finns en förhöjd risk 
som inte kan klassificeras med hjälp av någon annan befintlig skylt  
 

Figur 5. Annan fara. 

 

Varning för kö. Varningsskylten varnar för hög sannolikhet för 
köbildning. 
 

Figur 6. Varning för kö. 

 
 
Minsta avstånd. Förbudsskylten definierar minsta tillåtna avståndet 
mellan fordon, vilket i detta fall är 50 meter. 

 Figur 7. Minsta tillåtna avstånd. 
 

Trafiksignalerna. Vid rött gäller stopp, vid gult ska man stanna 
så länge det hinner göras på ett säkert sätt. Vid grönt får man 
köra. 

 

               Figur 8. Trafikljus. 

 

 (Transportstyrelsen, 2012b) 
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3 Metod och genomförande 

 

I detta kapitel så beskrivs vilka metoder som har tillämpats samt hur arbetet 
genomfördes praktiskt. 
 
Mitt arbete har gått ut på att först ta fram några olika designlösningar för en 
ljussignal och för att sedan undersöka hur de uppfattades och jämföra resultaten.  
 
 

3.1 Metoder för framtagning av design 

Här beskrivs de metoder som tillämpats vid framtagningen av designen av 
signalsystemet. 
 
Metoden för att ta fram designen på ljussignalen innebar till största delen 
litteraturstudier som tolkades utifrån egen erfarenhet av belysning och människors 
upplevelse av belysning. 

3.1.1 Informationsinhämtning av olycksstatistik 

En informationssökning genomfördes för att få större insikt om olyckor där 
bakomvarande kör in i fordonet framför, för att klargöra vilka personer och vilka 
situationer som var aktuella att utgå från. Jag valde denna metod för att kunna ha 
något konkret att utgå från vid framtagningen av ljussignalen. 
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3.2 Genomförande av framtagning av design 

 
Här redogörs för hur jag gått tillväga för att ta fram designen. 
 

3.2.1 Systemets funktioner 

All insamlad fakta pekade mot att det var de yngre och mindre erfarna männen 
som stod för den enskilt största delen av olycksstatistiken.  
 
Allteftersom jag fick en klarare bild av problematiken kring upphinnandeolyckor 
utvecklades också lösningen. Lösningen behövde kunna hantera två olika typer av 
situationer, för det första när bakomvarande fordon konstant håller ett för kort 
avstånd (mindre än tre sekunders tidsskillnad) och för det andra vid akuta faror, då 
bilen bakom närmar sig för fort. Till exempel när fordonet framför står stilla eller 
kör betydligt långsammare än den max tillåtna hastigheten, så som motorredskap 
och traktorer. Systemet behöver kunna räkna ut det lämpliga avståndet med hjälp 
av fordonens hastighet och avståndet mellan fordonen. Kommer bilen bakom 
närmare än en tidsskillnad på till exempel två och en halv sekunder så aktiveras 
systemet. Systemet aktiveras även ifall hastighetsskillnaden överstiger en viss nivå 
och beroende på avståndet och hastighet så beräknas risken för en kollision. Till 
exempel ett bakomvarande fordon som har ett tillräckligt avstånd kan ändå klassas 
som en hög risk ifall hastighetsskillnaden är stor mellan fordonen. På detta sätt 
kan systemet särskilja på olika risker för kollision: mindre akut risk i med konstant 
för liten tidsskillnad emellan fordonen eller en akut risk där hastighetsskillnaden är 
för stor relativt tidsskillnaden.  
 

3.2.2 Design av ljussignalen 

För att ta fram själva symbolen så utgick jag från etablerade symboler. Den röda 
färgen blev allteftersom mer självklar för att rött ljus är det som redan används 
baktill på fordon vilket innebär att man inte blir förvånad av själva ljusfärgen. 
Tvärtom så skulle säkerligen flera på längre avstånd förknippa den röda 
ljussignalen med bilens bromsljus innan de faktiskt sett vad det är. I en akut 
situation där det handlar om mycket små tidsmarginaler kan detta därför vara extra 
viktigt. En snabbt blinkande röd symbol kan också förknippas med whipflash-
systemet, vilket påskyndar en inbromsning. 
Förbudsskylten - minsta avstånd, vilken presenterades i föregående kapitel är 
enligt mig den som mest liknar situationen kring en upphinnandeolycka. Skylten - 
risk för kö, inger inte samma respekt eftersom det är en varningsskylt och den är 
svårare att tolka som signal om att man ligger för nära. Jag valde en triangelform 
som den centrala symbolen med spetsen nedåt, likt väjningspliktskylten placerad 
mellan två stycken bilar. För att den pekar neråt och uppmärksammar oss om 
avståndet mellan bilarna samt att den önskade reaktionen kan liknas med 
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väjningsplikt - man ska lämna företräde åt de andra trafikanterna. Triangelformen 
återfinns även på samtliga varningsskyltar om än med basen på triangeln nedåt.  

3.2.3 Visualiseringar 

 
Visualiseringar skapades genom att skära ut symbolerna i papp så att de kunde 
filmas medan de belystes bakifrån med olika ljusfärger. Det filmade materialet 
behandlades sedan i videoredigeringsprogrammet Adobe premier pro CS5.5 till 
färdiga videoklipp. För att förenkla i rapporten används mestadels datagjorda 
illustrationer av ljussignalen, emot slutet av stycket finns dock en stillbild från en 
av visualiseringarna.  
 
 
Den första av dessa visualiseringar är ljussignal Dim/Blink (1). Syftet med denna 
signal var att urskilja hur testpersonerna regerade på en långsam upp- och 
nedsläckning kontra en blinkande signal. Ljussignalen (1a) tänds först långsamt 
upp i rött (se figur 9) under tre sekunder och efter fem sekunder släcks långsamt 
under tre sekunder. 
Därefter så tänds och släcks 
ljussignalen med cirka en sekunds 
intervaller (1b). Här används alltså 
en betydligt kortare upp- och 
nedsläckningstid. 
   

Figur 9. Illustration av ljussignal Dim/Blink (1). 
 
Med den andra visualiseringen, 
ljussignal Kantig/Rund (2) försökte 
jag få svar på ifall en positiv feedback 
var uppskattat. Dels genom en 
rundare form på fordonen men också 
med en färgskiftning från rött till  
grönt. 

Figur 10. illustration av ljussignal Kantig (2a). 
 
Signalen (2a) tänds upp i                 
rött och triangeln blinkar tre gånger  
efter det lyser den med fast sken och 
inuti triangeln lyser; 1,7 s. (se figur 
10) och räknar upp till 2,5 s, triangeln 
fortsätter att lysa men siffrorna inuti 
slocknar.                                             Figur 11. illustration av ljussignal Rund (2b). 
 
Symbolen skiftar sedan färg till grönt för att sedan släckas.  
I visualiseringens andra del (2b) upprepas hela förloppet med undantaget att 
bilsymbolerna här har rundare linjer och ”munnar” (se figur 11). 
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Den tredje och sista visualiseringen, ljussignal Blinkande (3) fokuserade på 
testpersonernas uppmärksamhet på ljussignalen. Signalen (3a) blinkar under sju 
sekunder fjorton gånger växelvis i rött mellan triangeln och båda bilarna. Därefter 
blinkar hela ljussignalen (3b) i samma snabba takt. I den tredje varianten (3c) lyser 
bilarna med fast sken och triangeln blinkar fem gånger, ungefär hälften så fort 
som föregående signal. Här består varningssymbolen av tre stycken trianglar i olika 
storlekar (se figur 12). Därefter sker en successiv nedtrappning av både 
hastigheten på blinkningarna och triangelns storlek genom att bara de två mindre 
trianglarna blinkar. Till sist blinkar endast den minsta triangeln och då även med 
lite långsammare blinkfrekvens samt en något längre upp- och nedsläckningstid. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

Figur 12. stillbild av visualisering ljussignal Blinkande (3c), den 
stora triangeln bestående av tre stycken trianglar, efterhand som 
avståndet och olycksrisken minskar slutar först den yttre triangeln 
att blinka sedan den mittersta och till slut återstår endast den 
innersta av trianglarna. Sedan slocknar allt. 
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3.3 Metoder för datainsamling 
 
De metoder som presenteras nedanför användes för att få fram data i studien.  
 
För att stärka resultaten i studien valde jag att samla in data med hjälp av en 
enkätundersökning. Hela studien genomfördes under en dag via en dator direkt på 
plats efter att man hade blivit tillfrågad om att delta. Med denna metod skulle 
enligt Jacobsen (2002) många svar lättare kunna sammanställas utefter de 
förkategoriserade svarsalternativen.  
 
I enkäten var svaren begränsade till kryssfrågor med två eller fem svarsalternativ 
(Se bilaga 1, sammanställning av enkätsvar). Som avslutande del fick personerna se 
visualiseringar av ljussignalerna och i fritext svara på frågor angående dem.  

3.3.1 Urval av studiedeltagare 

Ett medvetet val gjordes för att få en majoritet av manliga deltagare. Totalt så 
deltog nitton personer i studien varav tolv män och sju kvinnor, se figur 13 på sida 
28. Målet var att undersöka responsen hos många manliga deltagare mellan tjugo 
och tjugofem år eftersom denna grupp är involverad i en stor andel trafikolyckor.  
Av samtliga deltagare var elva stycken i denna åldersgrupp. 

Många av högskolans elever var i den för studien särskilt intressanta 
åldersgruppen. Några stycken personer äldre än huvudmålgruppens ålder deltog 
också i studien vilket bedömdes vara intressant för att se ifall det fanns direkta 
skillnader som kan förknippas med åldern. 
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3.4 Bearbetning av data 

Under detta kapitel beskrivs hur data har behandlats och använts. 

 

3.4.1 Kategorisering 

För att få en bättre överblick så kategoriserades svaren. Denna kategorisering 
gjordes utefter de resultat som framkom av studien. Bland annat genomfördes 
korrelationsanalyser för att se ifall det förekom några samband Några tydliga 
samband beträffande yngre män och deras respons på visualiseringarna gick inte 
att påvisa. De största skillnaderna hittades istället mellan män och kvinnor varpå 
jämförelser återkommande sker mellan dessa två grupper. 
 
Utifrån alla frågor och påståenden som gällde riskmedvetenhet och beteende har 
två kvalitetskategorier skapats. Den första kategorin representerar höjden av 
riskacceptans vilket innebär till vilken grad personen accepterar en mer eller 
mindre förhöjd risk. Detta säger nödvändigtvis inte så mycket om hur personen 
agerar i olika situationer. Den andra kategorin riskbenägenhet definierar däremot 
hur riskfyllt deras beteende är. Med hjälp av dessa två kategorier kan man enklare 
tyda var och ens inställning till risker i trafiken. Riskbenägenheten togs fram 
genom att klassa ett antal av ja- och nejfrågorna gällande beteende (se bilaga 9 
Nyckel för riskbenägenhetsklassificering) på en tregradig skala. ”Fel svar” gav 
antingen ett, två eller tre poäng beroende på hur allvarlig risk det påstådda 
beteendet resulterade i. I beaktning togs även till vilken grad det gällde bara 
inställning eller faktiskt beteende. Riskacceptansen togs fram med hjälp av ett antal 
frågor med flera olika svarsalternativ (se bilaga 10 Nyckel för 
riskacceptansklassificering). Principen är den samma, frågorna klassificerades på 
en tregradig skala utefter hur allvarliga de ansågs vara. Poängstegen blev mer 
avancerad eftersom det på dessa frågor fanns fem svarsalternativ istället för bara 
två. Man kunde ha rätt, lite fel, ganska fel, fel och mycket fel, vilket motsvarar 
poängen 0, 1, 2, 3 och 4. Ifall frågan klassades som en tvåa multiplicerades 
poängen med två och på tredje nivån multiplicerades poängen med fyra. Detta för 
att få en rimlig balans av att ha mycket fel på en nivå ett-fråga och att ha lite fel på 
en nivå tre-fråga. 

3.4.2 Jämförelser 

Svaren på de öppnare frågorna ställdes samman för att se hur många som tyckte 
ungefär samma sak. Av svar som liknade varandra bildades kategorier som 
representerar olika typsvar. Till exempel ifall två personer skriver att ljussignalen 
innebär att man ligger för nära och tre stycken skrev att man ska öka avståndet. 
De säger inte exakt samma saker men innebörden blir den samma och typsvaret 
skulle kunna bli: fem personer ansåg att ljussignalen signalerar när man ligger för 
nära och att man bör öka avståndet. Ett annat exempel är när deltagarna svarade 
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motsägelsefullt, inte märkte någon skillnad eller inte gav något svar alls, typsvaret 
skulle då kunna bli att de var osäkra. 
 
För att undvika exakta men svårlästa numeriska angivelser av hur många som 
tyckte samma sak användes i löpande text approximativa språkliga uttryck enligt 
nyckel i bilaga 8.  
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3.5  Genomförande av datainsamling 
 
Studien genomfördes 2012-04-11 på Tekniska högskolan i Jönköping. I den stora 
entrén ställdes ett bord upp med en bärbar dator och en uppmanande skylt att 
delta i studien. De utskurna pappsymbolerna som användes under framställning av 
visualiseringarna monterades provisoriskt på väggen bredvid och genomlystes för 
att ytterligare locka deltagare.  
Efter en kort beskrivning av vad studien skulle gå ut på och hur svaren skulle 
användas lämnades deltagaren ensam vid datorn för att genomföra enkäten. Jag 
befann mig då i närheten ifall de skulle behöva få något förklarat eller teknisk 
hjälp. Studiedeltagarna fick först svara på bakgrundsinformation om sig själva 
vilket följdes av ett flertal olika påståenden (se bilaga 8.1 Enkätens frågor). 
Deltagarna fick sedan se ljussignal Dim/Blink (1) direkt på bildskärmen för att 
sedan svara på frågor relaterat till visualiseringen. Samma tillvägagångssätt 
användes för de resterande ljussignalerna/visualiseringarna. Varje undersökning 
tog cirka tjugo till tjugofem minuter. 
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4 Resultat och analys / Designprocessen 

 

Här presenteras resultaten från studien som gjordes angående ljussignalen.  
 
Mina frågeställningar: 
 

 I vilka trafiksituationer kör bakomvarande fordon in i det  
           framförvarande?  
  

 Varför håller inte vissa fordonstrafikanter ett tillräckligt 
avstånd till framförvarande fordon? 

 

 Vilka egenskaper och funktioner krävs i den tänkta designen 
för att uppnå önskat resultat hos systemet och ljussignalen? 
 

4.1 Bakgrundsinformation hos deltagarna 

 

Alla figurer som är linjediagram visar enskilda individers värden. 
Här nedanför presenteras åldersfördelningen för de sju kvinnorna och tolv 
männen som deltog i studien. Samma ordningsföljd, där individernas värden 
ordnats i stigande ordning efter deras ålder (se figur 13), används även i 
linjediagrammen. De flesta av deltagarna ligger mellan tjugo och trettio år (se 
bilaga 2 Demografisk information). Det finns dock en bredare variation av ålder så 
att andra frågor kan jämföras med åldern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Åldersfördelning, horisontell ordningsföljd utefter ålder yngst till äldst. 
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Deltagarnas antal år av erfarenhet som förare visas i nedanstående figur 14. Utav 
samtliga deltagare hade fyra stycken noll års erfarenhet, vilket här innebär noll till 
elva månader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Erfarenhetsfördelning, horisontell ordningsföljd utefter ålder yngst till äldst. 
 
 
 
Förutom antal års erfarenhet har även deltagarnas uppskattade körsträcka per 
månad dokumenterats. Figur 15 visar könsskillnaden mellan de fyra olika 
svarsalternativen i en procentuell fördelning (se bilaga 3 Körsträcka och upplevda 
risksituationer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Kvinnor                                        Män 
 
Figur 15. Deltagarnas uppskattade körsträcka per månad. 
 
 
Medelvärdet för kvinnorna var mellan elva till tjugofem mil medan männens 
medelvärde låg mellan tjugosex och hundra mil. 
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4.1.1 Upplevda risksituation hos deltagarna 

Här presenteras deltagarnas svar över hur ofta de upplever att andra förare ligger 
för nära deras fordon och i vilka trafiksituation det var vanligast. Frågan gällde hur 
många gånger per månad som de upplevt att andra har legat för nära. I figur 16 
kan man se att bara männen upplever flera gånger per dag att någon annan ligger 
för nära deras fordon. Här var den stora skillnaden att över hälften av kvinnorna 
upplevde ett flertal gånger i månaden att någon låg för nära dem i trafiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Månadsfrekvens av upplevda risksituationer, procentuell fördelning av de som 
svarade.  
 
Vidare frågades deltagarna om i vilka situationer de upplevde att någon annan 
legat för nära dem. Flera svarsalternativ var möjliga att välja. Resultatet ses i figur 
17. De flesta upphinnandeolyckorna sker längs gatuväg och landsvägar som 
tidigare nämnts i den teoretiska bakgrunden.  Svaren preciserar närmare i vilka 
situationer deltagarna vanligen upplever att fordonet bakom ligger för nära. Den 
största skillnaden var att betydligt fler män upplevde att bakomvarande låg för 
nära vid köbildning. Kvinnorna å andra sidan upplevde detta oftast på vägsträckor 
vilket inte alls var så vanligt hos männen (se bilaga 5 Situationer när andra ligger 
för nära). 
                  Kvinnor                                   Män 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Upplevda trafiksituationer när fordonet bakom ligger för nära. 
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4.1.2 Acceptans och benägenhet att ta risker 

Efter att ha frågat studideltagarna om hur sina medtrafikanter accepterar risker så 
undersöktes deras egna inställningar. I bilaga 4 Påståenden om 
avståndsmedvetenhet, framgår det hur deltagarna svarade på hur de själva agerade 
när någon låg för nära deras fordon. Flertalet av deltagarna instämde till att 
bakomvarande ”fick skylla sig själv” ifall en olycka uppstod till följd av för kort 
avstånd. Trots detta så tryckte de flesta lätt på bromsen för att uppmärksamma 
om det korta avståndet. Betydligt ovanligare var det att använda blinkers eller 
varningsblinkers, inte heller en kraftigare inbromsning var vanligt förekommande.  
 
 
Svaren har delats upp och sammanställts i riskacceptans och riskbenägenhet vilket 
djupare beskrevs i metodkapitlet, bearbetning av data. När det gäller acceptansen 
av risker ser vi i figur 18 att männen generellt har högre acceptans av risker. Det 
går dock inte att se några tydliga samband med åldern. Kvinnorna har en betydligt 
lägre riskacceptans generellt med endast ett fåtal deltagares avvikelser. 
 
  
 
 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Riskacceptansnivå där den horisontella linjen utgör åldersordningen yngst till äldst. 
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Efter att ha konstaterat dessa könsskillnader mellan könen (se bilaga 6 Ja- och 
nejpåståenden om beteende) gällande riskacceptansen blir man lite förvånad över 
riskbenägenheten som ses i figur 19. Här återfinns inte samma tydliga mönster 
som innan utan resultaten är mer individuella. Dock finns en tendens av att fler av 
kvinnorna (3/7) än männen (1/12) hade högre riskbenägenhet jämfört med 
riskacceptans. 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Riskbenägenhet där den horisontella linjen utgör åldersordningen yngst till äldst. 
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4.2 Respons på visualiseringar 

 

Här redogörs för hur studideltagarna reagerade på de olika visualiseringarna. 
Frågorna som ställdes innefattade förståelse, uppmärksamhet och respons. 

                       

4.2.1 Förståelse av ljussignaler 

Sexton stycken deltagande förstod att ljussignal Dim/Blink (1) (se figur 9 på sida 
22) handlade om för kort avstånd till bilen framför. Två tolkade ljussignalen som 
att den varnade för en situation där bilen framför stod stilla eller bromsade in. En 
person svarade inte på frågan. 

 

Femton stycken kopplade ihop räkneverket och färgskiftningen i ljussignal 
Kantig/Rund (2) till tidsskillnaden mellan bilarna och/eller att ett tillräckligt 
avstånd uppnåtts när ljussignalen blev grön. Två personer trodde räkneverket 
indikerade hur länge man legat för nära bilen framför. Två deltagare svarade inte 
alls på frågan.  

 

Sexton personer tolkade ljussignal Blinkande (3) att den blinkande triangeln blev 
mindre och mindre för att avståndet mellan bilarna ökade och/eller faran 
minskade. En person trodde att det var för att avståndet minskade, en person 
angav ett oklart svar relaterat till uppmärksamhet och en person visste inte. 

4.2.2 Uppmärksammande av ljussignal 

 

Fjorton personer ansåg att den blinkande symbolen var lättare att uppmärksamma 
än den långsammare dimmande symbolen. 

I ljussignal Kantig/Rund (2) lyser bilarna och triangeln blinkar. Detta tyckte tio 
personer gjorde att ljussignalen uppmärksammades lättare jämfört med ljussignal 
Blinkande (1b) medan sex stycken tyckte att den uppfattades ungefär lika lätt eller 
sämre. Svaren på frågan vilken av samtliga ljussignaler som uppmärksammades 
snabbast resulterade i en relativt jämn fördelning mellan de blinkande 
ljussignalerna, se figur 20. De två vanligaste var att hela symbolen blinkade (3a) 
och att symbolen blinkade växelvis (3b) mellan bilarna och triangeln. Tätt efter 
dessa två kom den blinkande triangeln (3c) som successivt minskade i storlek och 
på sista plats kom blinkande triangel (2a) som endast hade en storlek på triangeln. 

 

 

 



Resultat och analys / Designprocessen 

34 

           

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Fördelning av vilken signal som uppmärksammades snabbast. 

 

4.2.3 Respons på ljussignalerna 

Under denna rubrik tydliggörs vad undersökningspersonerna tycker om de olika 
ljussignalernas egenskaper och vilken de mest föredrog. 
 
Elva deltagare ansåg att de långsammare upp och nedsläckningarna var minst 
irriterande. 
 
Förutom en person som ej svarade på frågan så trodde alla 
undersökningsdeltagarna att minst en av ljussignalerna skulle få dem att öka 
avståndet till fordonet framför i en riktig situation.  
 
På frågan ifall de kunde se någon skillnad mellan de två ljussignalerna (Kantig eller 
Rund) svarade sju stycken att de såg skillnader i formen och av dessa uppfattade 
endast tre personer de ledsna och glada ”munnarna” på bilarna. 
 
 
Tolv personer uppfattade att en förändring skett när en färgskiftningen från rött 
till grönt i ljussignal Kantig/Rund (2) skedde. Den tolkades som att ha gått från en 
varning till att det var lugnt igen. Av de deltagare som uppfattade skillnaden tyckte 
tre att det ingav en positiv inverkan, att den andra bilen sa tack och att man inte 
blev lika arg av den. En yngre man svarade: 
 
                                          ”Det blev en lättnad. Dessutom blev det lite som om 
bilen framför sa tack och jag blev själv lite lugnare” 
 
När det gäller vilken av de färgskiftande och icke färgskiftande ljussignalernas 
budskap som ansågs vara lättast att förstå svarade tolv stycken att färgskiftningen 
var onödig, överflödig eller inte gjorde någon skillnad för förståelsen. 
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Sju av männen ansåg att den tydliggjorde budskapet och var lättare att förstå än 
den ljussignal som inte skiftade till grönt. Två av kvinnorna delade denna åsikt. Av 
dessa män och kvinnor påpekade tre att fler intryck var en bidragande faktor till 
både uppmärksamhet och förståelse. När det gällde att definiera vilken av 
ljussignalerna som man ansåg vara lättast att förstå blev resultatet mycket ojämnt, 
se figur 21. Fem valde den stora blinkande triangeln, fem ansåg att färgskiftningen 
var enklast att förstå. Fyra valde den helblinkande signalen. Två stycken ansåg att 
den långsamma dimmande signalen var lättast att förstå.  
Avslutningsvis svarade deltagarna på frågan om vilken av ljussignalerna de 
föredrog att bilen framför hade och varför. Den största skillnaden vad gäller 
föredragen ljussignal är mellan könen, där fyra av kvinnorna föredrog ljussignalen 
med den stora blinkande triangeln som successivt minskade i storlek. För fem av 
männen var den färgskiftande ljussignalen favorit. Två av männen föredrog den 
dimmande ljussignalen något som ingen av kvinnorna föredrog. Två av männen 
och en av kvinnorna föredrog den blinkande ljussignalen där hela symbolen 
blinkar samtidigt.                                         
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                                                            Alla 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
             Kvinnor                            Män  
 
 

Figur 21. Föredragen ljussignal. 
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4.3 Analys av resultat 

 
Nästan samtliga (17) undersökningsdeltagare förstod att signalen handlade om det 
avstånd som hölls till bilen framför var för kort. Dock tolkade två stycken 
personer att ljussignalen var en situation där bilen framför stod stilla eller 
bromsade in. Vilket inte är helt fel eftersom det även då finns risk för att man kör 
in i bilen framför och reaktionen bör även då blir att man bromsar in och därmed 
undviker kollision med fordonet framför. Arton deltagare utryckte att de i ett 
verkligt scenario skulle öka avståndet till bilen framför när ljussignalen tändes. 
 
När det gäller frågan om vilken signal som irriterade minst ansåg elva stycken att 
den långsammare upp och nedsläckningen var mindre irriterande, men att den 
blinkande gick snabbare att uppmärksamma.  
 
Gällande tolkningen av varför den blinkande triangeln i ljussignal Blinkande (3) 
blev mindre och mindre har sexton stycken förstått det som att avståndet ökar 
mellan bilarna. En person svarade otydligt ”för att den ska synas tydligare”, här 
kan man anta att personen menar att signalen ska synas tydligare när den är som 
störst. Vilket är sant, vid en större risk ska triangeln synas tydligare och vara så 
stor som möjligt.  
 
Den signal som valdes som lättast att förstå var i sjutton fall den samma signal 
som man föredrog att bilen framför använde sig av, med undantagen för en 
persons uteblivna svar vid en av de två frågorna. Dessutom önskade en person en 
kombination av ljussignalen som denne ansåg vara lättast att förstå och den 
ljussignal som var lättast att uppmärksamma. På det hela kan man alltså konstatera 
att undersökningsdeltagarna prioriterade att signalen skulle vara lätt att förstå. Det 
är dock inte helt klart vilken av signalerna som är lättast att förstå, flertalet av 
männen föredrog ju den färgskiftande ljussignalen för att den ansågs både 
tydligare och trevligare. De som inte tyckte att den var den bästa ansåg ofta att det 
var överflödigt och onödigt, samt att distraktionen från trafiken varade längre. 
 
Det går inte med dessa resultat uttala sig om skillnaderna hos personer med hög 
och låg nivå av riskacceptans och riskbenägenhet. Inget pekar på att de med höga 
nivåer föredrog en samma visualisering. Det som går uttala sig om är de stora 
skillnaderna mellan könen både vad gäller beteende i trafiken och respons på 
visualiseringarna.  
 
En djupare statistisk analys gjordes utefter sju centrala begrepp. Analysen gjordes i 
form av korrelationsanalyser till syfte att undersöka vilket samband som fanns 
mellan de sju dataserierna. Korrelationsanalyser gjordes mellan två olika dataserier 
åt gången vilket resulterade i totalt tjugoen stycken korrelationsanalyser.  En 
korrelation ligger mellan -1 och 1, ett resultat nära noll indikerar en mycket svag 
korrelation mellan värdena. Ett exempel på en stark korrelation är mellan 
riskbenägenhet och körsträcka, men då endast för de kvinnliga deltagarna (se 
tabell 1). 
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Analysen ger endast ett fåtal tydliga korrelationer och då endast för ett av könen. 
Endast tre stycken korrelationer hade tillräckligt stor sannolikhet värt att titta 
närmare på. Hela analysen finns i bilaga 8.10 Korrelationsmatris. 
 
Tabell 1, Korrelationsanalys mellan resultaten. 
 

Korrelation mellan  Kvinnor Män 

Riskacceptans - körsträcka Korrelation 
P-värde (sannolikhet) 
Antal observationer 

-0,268 
0,562 

7 

0,657* 
0,02 

12 

Riskacceptans - föredragen signal Korrelation 
P-värde (sannolikhet) 
Antal observationer 

0,895** 
0,006 

7 

0,231 
0,469 

12 

Riskbenägenhet - körsträcka Korrelation 
P-värde (sannolikhet) 
Antal observationer 

-0,959** 
0.001 

7 

0,03 
0,925 

12 

 
 
 
Över 95 % sannolikhet * 
Över 99 % sannolikhet ** 
 
 
Det finns anledning att tro att dessa siffror till viss del är missledande, dessa 
uträkningar är rent matematiska och utgår från att ett är hälften av två Osv. Jag 
satte siffror på de olika signalerna för att kunna skilja dem åt, likaså är 
körsträckorna indelade i olika kategorier (se Bilaga 2 Körsträcka och upplevda 
risksituationer) vilka inte bara kan översättas med 1,2,3 och 4 som är gjort i denna 
analys. Trotts detta kan dessa värden ge en indikation på vad som kan vara av 
relevans i fortsatta studier. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Här diskuteras om arbetets gång, dess styrkor och svagheter samt vad som hade 
kunnat göras annorlunda. Även slutsatser knutna till frågeställningarna behandlas. 

 

5.1 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 

 

 
I vilka trafiksituationer sker upphinnandeolyckor?    
 
Statistiken från Strada visar tydligt att gatu- och landsvägar samt korsningar på 
dessa är klart överrepresenterade olycksplatser. Tyvärr säger de ganska lite om 
själva situationen som förelåg. Enligt enkätsvaren så är en utav de allra vanligaste 
förekommande situationerna köbildning i tät trafik. På landsvägen, och innan 
omkörning och vid filbyten var också vanliga situationer. Endast män upplevde att 
bakomvarande låg för nära vid köbildning, vilket skulle kunna bero på att männen 
hade mera trafikvana än kvinnorna och därmed upplevt fler av dessa situationer. 
En annan anledning kan också vara skillnader i körsättet eftersom de kör mera 
aggressivt så krävs det att de har större handlingsutrymme och bättre koll på sina 
medtrafikanter. Det var även männen som oftare upplevde att andra höll för kort 
avstånd. 

 

Varför håller inte vissa fordonstrafikanter ett tillräckligt avstånd till 
framförvarande fordon? 
 
Flera faktorer kan bidra till att fordonsförare ligger för nära bilen framför så som: 
stress, riskacceptans, riskbenägenhet, okunskap samt bristande omdöme vad gäller 
avstånd, hastighet och inbromsning. Även med de befintliga systemen som ska 
hålla ett bra avstånd och bromsa innan en olycka så finns det risk för att 
problemet kvarstår. Dessa system förutsätter att det finns en vilja hos 
fordonsföraren att hålla ett tillräckligt avstånd. De personer som medvetet ligger 
för nära kommer kanske inte att välja att aktivera ett sådant system. 
 
Utifrån de svar studiedeltagarna gav angående sitt eget beteende i trafiken så finns 
det signifikanta skillnader mellan könen även här. Männen var klart mer 
riskaccepterande än kvinnorna men överraskande nog inte mer riskbenägna än 
kvinnorna, tvärtom hade faktisk kvinnorna en högre nivå av riskbenägenhet.  
 
8-11 av studiedeltagarna ansåg att bakomvarande fick skylla sig själva ifall de låg 
för nära så att en kollision uppstod när de behövde bromsa. Detta vittnar inte bara 
om en viss likgiltighet för andra människors hälsa utan även okunskapen (eller 
likgiltighet) om vad som kan hända dem själva: whiplash är en av många tänkbara 
påföljder. 12-15 av deltagarna trycker ändå lätt på bromsen för att bromsljusen 
skall tändas och uppmana den bakom att öka avståndet. Det var betydligt mindre 
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vanligt att använda sig av varningsblinker eller blinkers för att uppmärksamma 
bakomvarande om det korta avståndet, likaså var en kraftigare inbromsning inte 
heller vanligt.  
 
 
Vilka delfunktioner krävs i den tänkta designen för att uppnå önskat 
resultat hos systemet och ljussignalen? 
 
Resultaten av studien visar att systemet bör aktiveras av både hastighetsskillnad 
mellan fordonen samt avståndet mellan fordonen. Flera olika ”risknivåer” är 
önskvärt eftersom den ljussignal som ansågs vara minst irriterande inte är den som 
snabbast uppmärksammas. 
 
För att uppnå önskat resultat hos männen vore det fördelaktigt med någon form 
av bekräftelse när avståndet återigen är tillräckligt. Detta ger en tydligare 
indikation på vad som är ett bra avstånd och inte bara på vad som är ett för kort 
avstånd. Dessutom blir responsen mera positiv hos de som utsätts för signalen. 
Detta kan vara extra viktigt eftersom signalen är röd, vilket oftast inte förknippas 
med positiva budskap som okej eller tack. Fördelarna med att ha just en röd signal 
är dock flera eftersom den lättare förknippas med fara och att bromsa. Hade jag 
valt till exempel blått ljus hade säkerligen flera i en stressad situation tänkt polis, då 
skulle det inte vara helt självklart hur man reagerar och framför allt inte hur snabbt 
man agerar. 
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5.2 Metoddiskussion 

 

Vissa frågor i enkäten angående ljussignalerna kan ha tolkats fel. Under frågorna 
angående ljussignal Kantig/Rund (2), ombads studiedeltagarna beskriva ifall de såg 
någon skillnad mellan de två ljussignalerna (2a och 2b). Trots att ljussignalen först 
delas upp och beskrivs som två olika delar verkar många studiedeltagare ha 
jämfört hela signalen med tidigare ljussignal Dim/Blink (1). En kort förklaring av 
att det gäller endast denna ljussignal hade kunnat förhindra denna tolkningsmiss, 
eller att man visat denna först så det inte funnits något annat att jämföra med. 
Denna missuppfattning stärker dock resultatet av att de flesta inte uppfattade 
någon skillnad.    

 

5.2.1 Styrkor och svagheter 

Det var sällan att jag i resultatet kunde gruppera studiedeltagarna utifrån deras 
svar. Tydliga likheter inom en fråga visade inte samband med svaret på en annan 
fråga. Möjligtvis kan detta bero på det relativt låga antalet deltagare i 
undersökningen. De största skillnaderna som gick att påvisa var skillnader mellan 
könen.   
 
Enkäten tog betydligt längre tid att fylla i än planerat dels på grund av antalet 
frågor men också eftersom undersökningen bara kunde göras av en person åt 
gången, i och med att visualiseringarna sågs på pc. Detta ansågs nödvändigt för att 
få svar direkt efter att man sett visualiseringen, korttidsminnet är begränsat och 
man glömmer detaljer och intryck snabbt. Visualiseringsdelen blev alltså mera av 
ett test än en undersökning. Ett ännu bättre alternativ hade varit att antingen 
genomföra realistiska simuleringar eller test av ljussignalsystemet under 
kontrollerade former. Det fanns dock inga sådana möjligheter för detta projekt. 
 
Denna metod och antalet personer som besvarade enkäten kan närmast ses som 
en pilotstudie till framtida forskning. Fyra stycken av enkäterna gjordes parvis då 
undersökningen tog lång tid och den andra personen inte ville vänta. De fyra 
personerna använde egna markeringar men resonemang och formuleringar på de 
öppnare frågorna påverkades av den andre personen, då endast ett svar 
formulerades av paret.  
 
Vid val av metod vägdes intervju- och enkätmetoderna mot varandra och 
bedömningen att enkätmetoden hade en högre reliabilitet gjordes. De främsta 
anledningarna till detta var att vid en enkät känner sig personerna mera anonyma 
och har lättare för att vara uppriktiga. När frågorna gällande ljussignalerna 
besvarandes så förekom ingen stress. 
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Variationer av enkäten kunde ha förekommit så att frågornas följdordning 
varierats för att utesluta att just ordningsföljden på något sätt var avgörande för 
deltagarnas svar. Men med så pass få deltagare hade det troligen varit svårt att 
kunna se några tydliga mönster på detta. Den största svagheten som jag ser det var 
de otydligheter i enkäten som kan ha påverkat reliabiliteten negativt, ifall inte 
deltagarna exakt förstår vad som efterfrågas får de svårt att ge ett korrekt svar på 
frågan. Detta kunde till viss del undvikits genom att ha spenderat ytterligare tid på 
framtagningen av enkäten och reviderat den en omgång till. Jag anser att 
undersökningen till stor utsträckning har gett svar på mina frågeställningar. Svårast 
har varit att svara på varför inte vissa fordonstrafikanter håller ett tillräckligt 
avstånd. Detta är en subjektiv fråga och har därför inget absolut rätt svar, jag 
hoppas dock ha berört de centrala punkterna i frågan.  
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

 

Ljussignalen måste synas så väl på dagen som på kvällen vilket innebär att 
ljusnivån bör anpassas därefter. En allt för ljusstark signal skulle kunna vara 
bländande under de mörka timmarna. Eftersom de olika risknivåerna kräver olika 
snabb respons bör även de ljussignalerna utformas olika. I situationer där det 
föreligger en större risk för kollision är det viktigare att få en snabb reaktion än att 
få ett positivt bemötande. Personen bakom bör inse hur allvarlig situationen 
faktiskt var och därför inte bli irriterad på den snabbt blinkande symbolen som 
annars kanske skulle vara störande. Helt klart är den mest optimala lösningen en 
flexibel ljussignal som anpassas till hur nära fordonet bakom befinner sig eller hur 
fort det närmar sig. 

Baserat på den teoretiska bakgrunden är två bilar sedda i profil den tydligaste 
symbolen att signalera om att avståndet är för kort. Vilket även stöds av min 
undersökning där 17 av 19 tolkade signalen rätt. Förutom att skifta mellan 
ytterligare en illustration där bilarna är närmare eller till och med krockar så är en 
triangel att föredra. Det är en etablerad symbol för varning och med spetsen neråt 
dras fokuset till avståndet mellan bilarna. På längre avstånd kan en blinkande 
triangel lättare uppfattas och de bakom saktar in snabbare. 

Ljussignalen bör vara röd eftersom det förknippas med en varning samt 
bromsljusen.  

Ljussignalen bör enligt undersökningen vara en kombination av ljussignal 
Kantig/Rund (2) och Blinkande (3c). Den stora triangeln (alla tre trianglarna) 
tänds upp och efter att avståndet ökat släcks den största triangeln och till sist även 
den mellersta triangeln så endast den minsta triangel återstår. Här skulle signalen 
istället för att bara släckas skifta färg från rött till grönt och sedan släckas. I en 
mera kritisk situation kan den stora triangeln blinka. Man skulle även kunna 
begränsa sig till att använda den största av trianglarna till de allra mest kritiska 
situationerna. 

5.3.1 Fortsatt arbete 

Detta arbete kan ses som en förstudie till projektet att ta fram en prototyp. För att 
kunna göra en sådan krävs vidare forskning kring vilka tekniska lösningar som kan 
tillämpas så som vilken typ av detekteringssystem lämpar sig bäst: radar, lidar, gps, 
laser etc. För att avgöra vilken teknik som bäst lämpar sig till själva ljussignalen 
krävs också en noggrann undersökning då det är flera aspekter att ta hänsyn till. 
Ljuset skall tydligt synas bakåt men inte framåt, vibrationssäker, ljuskällan skall ha 
tillräcklig livslängd osv. 



Diskussion och slutsatser 

44 

Vidare behövs gränsvärdena undersökas: är verkligen tresekundersregeln optimal 
eller kommer systemet aktiveras för ofta och därmed irritera och tappa 
förtroende? Vad ska hastighetsskillnaden vara för de olika riskzonerna? Det är 
viktigt att systemet går igång för att varna. När det finns en risk ska systemet 
aktiveras, men inte så att det blir ett irritationsmoment och en onödig distraktion. 
Detta är en fin balansgång som är allt för komplex för att avgöra i denna rapport. 
Kanske blir nästa steg att ta fram en prototyp som man kan utgå från vid testning. 
Alternativt kan mer verklighetstrogna simuleringar vara aktuellt för att mäta 
reaktionstider och ytterligare kartlägga vilka tidsskillnader som lämpar sig bäst för 
olika hastigheter. En djupare undersökning av respons på ljussignalerna i ett 
fälttest vore också givande för att få ännu mera tillförlitliga resultat. 
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8.1 Bilaga 1 Enkätens frågor 

 

 

 

Enkät av ljussignal som avståndsvarnare i trafiken 
 

 

En vanlig förekommande olyckstyp är att fordonet bakom kör in i det framför. 
Denna undersökning är en del av ett examensarbete på grundnivå (C-uppsats). 
Svaren kommer att behandlas helt anonymt. 

 

Det viktiga i denna undersökning är att få reda på hur du reagerar på ett antal 
ljussignaler som tagits fram. Det finns alltså inget rätt eller fel bara tycke och smak.  

 

Markera ditt svarsalternativ med ett X eller skriv ditt svar, när du har svarat på alla 
frågor lämna bara dokumentet som det är. 

 

                    Exempel.   Studerar du på tekniska högskolan i Jönköping? 

  

 
  

     

Tack för din medverkan
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1. Vad är din ålder? 

2. Är du man eller kvinna? 

3. Hur många år har du kört i trafik? 

4. Hur många mil kör du cirka i månaden? 

 4a) 1-10 mil 

 4b) 11-25 mil 

 4c) 26-100 mil 

 4d) mer än hundra mil 

5. Hur ställer du dig till dessa påståenden angående avståndsmedvetenhet? 

(svarsalternativ på samtliga: stämmer inte alls, stämmer lite, stämmer varken eller, 
stämmer skapligt eller stämmer helt) 

5a) Det är inte farligt att köra nära fordonet framför när det går högst i 30 km/h 

5b) Det är inte farligt att köra nära fordonet framför när det går högst i 50 km/h  

5c) Det är inte farligt att köra nära fordonet framför när det går högst i 70 km/h  

5d) Alla som ligger för nära får skylla sig själva ifall det blir en kollision då jag 
måste bromsa  

5e) Jag trycker lätt på bromsen så bromsljusen blinkar till så att de bakom ökar 
avståndet  

5f) Jag bromsar till kraftigt så de märker hur nära de faktiskt är mitt fordon  

5g) Jag blinkar med mina varningsblinkers så de förstår att jag tycker de ska öka 
avståndet  

5h) Jag blinkar med blinkersen så de förstår att jag tycker de ska öka avståndet  

5i) Jag tror att jag kör lite bättre än genomsnittet  

5j) Jag har mycket bra kontroll över bilen  

5k) Att hålla avståndet är en av de viktigaste olycksförebyggande åtgärderna man 
kan göra  

5l) När andra ligger för nära blir jag stressad  

5m) Ofta ökar jag farten för att öka avståndet  

5n) Det känns genant att signalera till bakomvarande fordonför avståndets skull  

5o) Jag känner mig ofta stressad i trafiken  

5p) Ofta sänker jag farten när någon ligger nära  

5q) Korta avstånd i trafiken är ett stort problem  

 

6. Hur ofta håller någon annan enligt dig ett för kort avstånd till ditt fordon? 

(svarsalternativ: ett fåtal gånger, ett flertal gånger, nästan dagligen, flera gånger 
varje dag) 

7. I vilka situationer förekommer det att andra ligger för nära ditt fordon? 

(Svarsalternativ: vid påfartssträckor, vid avfarter, vid trafikljus, landsväg, vid  

filbyten, innan omkörning, köbildning i tät trafik) 
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8. Följande frågor besvaras utefter det som är vanligast förekommande. 

(Svarsalternativ: Ja eller nej) 

 

1. Jag röker regelbundet  

2. Jag dricker alkohol regelbundet  

3. Det händer ibland att jag kör efter att ha druckit bara lite grann 

4. Jag använder alltid bilbälte? (bortsett från på parkeringar och vid backning) 

5. Att köra i trafik är oftast tråkigt 

6. Ibland tar jag en risk i trafiken för att komma fram fortare 

7. Jag växlar ofta körfälten för att komma fram fortare 

8. Jag blir irriterad ifall trafikljuset slår om till rött när jag närmar mig 

9. Det är skönt att komma före andra förare, vid trafikljus, korsningar etc. 

10. Ibland tappar jag tålamodet när en annan förare irritera rmig i trafiken 

11. När andra förare irriterat mig tillräckligt länge brukar jag slå på helljuset mot 
dem 

12. Jag har minst en gång kört ikapp en trafikant som har irriterat mig 

13. Jag har ofta svårt att behärska mig när jag kör 

14. När jag kör på motorvägar blir jag oftast omkörd av fler bilar än jag själv kör 
om 

15. Det är tillfredsställande att köra från någon annan vid trafikljus 

16. Det händer att jag tyst mumlar svordomar om andra trafikanter 

17. Ofta känns det härligt och självförtroendet ökar när jag sätter sig bakom ratten 

18. Jag tycker det är lite kul köra sicksack fram i trafiken 

19. Det är skönt att köra om bilar på motorvägen, även när jag inte har bråttom 

20. Jag klagar ofta på andra förare när jag blir provocerad 

21. Jag blir ganska lätt provocerad eller irriterad när jag kör 

22. Det händer att jag kör när jag är väldigt trött 

23. Ofta kör jag mer än 10 km/h över hastighetsgränsen i tätbebyggt område 

24. Det är oftast spännande och kul att köra i höga hastigheter 

25. Ibland har jag blivit så arg på andra förare att jag skrikit svordomar 

26. Det är irriterande när lyktorna från bilen bakom bländar mig genom 
backspeglarna 

27. Jag tutar ibland för att uppmärksamma andra förare om att de gör fel i trafiken 

28. Ifall det slår om till gult gasar jag lite extra för att hinna över innan det blir rött 

29. Jag har varit förare vid en olycka (oavsett vems fel det var) 
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9. Titta på ljussignal Dim/Blink (1) 

  1.1 Ljussignalen tänds först upp långsamt i rött och efter några sekunder släcks 
långsamt. 

  1.2 I den andra delen så blinkar Ljussignalen med korta intervaller  

 

9a) Vad tror du symbolen innebär, i vilken situation tänds den upp? 

9b) Hur upplever du den långsammare upp- och nedsläckningen jämfört med den 

blinkande? 

9c) Vilken av de två ljussignalerna skulle du bli minst irriterad av och varför? 

9d) Om någon, vilken av de två ljussignalerna skulle du uppmärksamma snabbast? 

9e) Om någon, vilken av de två ljussignalerna skulle du uppmärksamma snabbast? 

 

10. Titta på ljussignal Kantig/Rund (2) 

2.1 Signalen tänds upp i rött och triangeln blinkar tre gånger, efter det lyser den 
med fast sken och inuti lyser; 1,7 s. och räknar upp till 2,5 s och 
släcks sedan. Symbolen skiftar sedan i färg till grönt för att 
avslutningsvis släckas. 

 2.2 I den andra delen används en rundare illustration av bilen, i övrigt samma 
signal. 

 

10a) Är denna ljussignal lättare att uppmärksamma då triangeln blinkar? 
10b) Vilken koppling ser du mellan räkneverket i triangeln och färgskiftningen? 

10c) Såg du någon skillnad mellan de två ljussignalerna, i så fall vad? 
10d) Hur ändrades din inställning till ljussignalen när den blev grön? 
10e) Anser du att de färgskiftande ljussignalerna var lättare eller svårare att förstå? 
varför? 
 

11. Titta på ljussignal Blinkande (3) 

  3.1 Signalen blinkar i rött växelvis mellan triangeln och bilarna i snabb 
takt.  

   3.2 Därefter blinkar hela ljussignalen i samma snabba takt 
 
11a) I den första varianten så blir den blinkande triangeln mindre och mindre, 
varför då tror du? 
11b) Rangordna dessa två och de tidigare blinkande ljussignalerna utefter hur 
snabbt de uppmärksammades, snabbast först. 
11c) Vilken utav samtliga ljussignaler var lättast att förstå? Motivera gärna. 
11d) Vilken utav samtliga signaler skulle du föredra att bilen framför hade? varför? 
 

 

 



Bilagor 

53 

8.2 Bilaga 2 Körsträcka och upplevda risksituationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3  Bilaga 3 Påståenden om avståndsmedvetenhet 
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8.4 Bilaga 4 Situationer när andra ligger för nära 
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8.5 Bilaga 5 Ja- och nejpåståenden om beteende 
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8.6 Bilaga 6 Frågor angående ljussignalerna 

 

Titta på Video ett: Ljussignal Dim/Blink (1) 

 

  1.1 Ljussignalen tänds först upp långsamt i rött och efter några sekunder släcks 
långsamt. 

  1.2 I den andra delen så blinkar Ljussignalen med korta intervaller. 

 

Vad tror du symbolen innebär, i vilken situation tänds den upp? 

 

1: (Inget svar)  

2: En signal på att bakomvarande fordon ligger för nära, som tänds när någon är 
för nära. 

3: Att man ligger för nära bilen framför och då tänds symbolen. 

4: När man ligger för nära bilen framför. 

5: Att man ligger för nära bilen framför och då tänds symbolen. 

6: Uppmärksamma att öka avståndet till bilen framför. När man kör för nära 
någon annan. 

7: Risk för kollision, kanske. 

 

A: Då man närmar sig långsamt tänds signalen långsamt och då man är akut nära 
blinkar den. 

B: När någon kör för nära. 

C: När man kommer för nära, för kort avstånd. 

D: Den innebär att jag ligger för nära bilen framför.  

E: Man har för kort avstånd till bilen framför. 

F: Rikta uppmärksamheten mot någonting mellan bilarna, antagligen avståndet. 
Det är dock inte självklart vad budskapet är. 

G: Jag ligger för nära. 

H: När man börjar komma för nära. 

I: Vid inbromsning av bilen framför. 

J: Att man är för nära framförvarande bil. 

K: Stillastående bil, bromsa in. 

L: När någon kör för nära. 
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Hur upplever du den långsammare upp och nedsläckningen jämfört med 
den blinkande? 

 

1: Den blinkande syns mer. 

2: Den blinkande läggerman mer märke till, den känns också lite mer ”akut” än 
den långsamma. 

3: Man lägger mer märke till den blinkande symbolen. 

4: Blinkningen gör mig mer uppmärksam. Den andra är för diskret! 

5: Man lägger mer märke till den blinkande symbolen. 

6: Den långsamma är inte tillräckligt varnande. 

7: Blinkande bättre om det är meningen att man ska bli alert! 

 

A: Jag tycker att tolkningen i fråga 1 är rätt bra med olika signalintervall för olika 
avstånd. 

B: En blinkande skyllt skulle vara mer uppmärksamt. 

C: Lättare att upptäcka och reagera på den blinkande, men kan vara störande och 
ta fokus från vägen. 

D: Den långsammare var inte lika påtaglig. 

E: Samma som innan. 

F: Det kan vara svårt att inse att den faktiskt blinkar om man inte är uppmärksam. 
Det kan se ut som att bilens ägare har målat på det, eller använder en 
”filttavla” för att blockera solljus. 

G: Långsammare känns mycket bättre. <den blinkande upplevs stressande och 
man blir arg! Den blinkande tar mycket fokus och jag blir 
uppmuntrad att köra nästan ännu närmare. 

H: Mer harmonisk. 

I: Den långsammare är farligare då den inte tillkallaruppmärksamhet. 

J: Lägger mindre märke vid den långsammare versionen. Snabb bättre. 

K: Långsammare. 

L: En blinkande skyllt skulle vara mer uppmärksamt. 

 

Vilken av de två ljussignalerna skulle du bli minst irriterad av och varför? 

 

1: Ingen av dem. 

2: Den snabba, då skulle man kunna ”bli av med den” snabbare genom att man 
fortare inse att man ligger för nära. 

3: Minst irriterad av den långsammare eftersom att den inte är så uppmärksammad 

4: Den som dimmas fram. Samtidigt som jag tänker att den andra är bättre 
eftersom den mer effektivt fångar uppmärksamheten. 

5: Minst irriterad av den långsammare eftersom att den inte är så 
uppmärksammad. 
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6: Den långsamma är minst irriterande.  Den är inte så påverkande. 

7: Den dimmande är mjukare och stör mindre. 

 

A: Jag tycker att tolkningen i fråga 1 är rätt bra med olika signalintervall för olika 
avstånd. 

B: Den blinkade eftersom den är mer uppmärksam. 

C: Den långa för den inte drar till sig blicken, stör inte i övrig körning. 

D: Den långsamma då man inte behövde reagera lika starkt. 

E: Ingen av dem då de ger bra information att man ligger för nära. 

F: Den långsamma, snabbt blinkande ljus är oftast irriterande. Störande moment 
förstärks när jag kör bil då jag är noga med säkerheten. 

G: Den blinkande pga. av att den är stressande, tar mitt fokus och känns för ”på”. 
Jag blir sur! 

H: dimm. 

I: Den andra ljussignalen. 

J: Den långsamma, för att den inte stör visuellt. 

K: Långsam upptändning - svårare att tolka informationen. 

L: Den blinkade eftersom den är mer uppmärksam. 

 

Om någon vilken av de två ljussignalerna skulle du uppmärksamma 
snabbast 

 

1: Snabbt blinkande. 

2: Den blinkande. 

3: Den blinkande!! 

4: Den blinkande! 

Bara en tanke: Hur bra syns den på dagen? 

5: Den blinkande!! 

6: Den blinkande. För att den pockar på uppmärksamhet. 

7: Blinkande. 

 

A: Den blinkande. 

B: blink. 

C: Den blinkande. 

D: Den med kortare intervaller. 

E: Den blinkande. 

F: Den som blinkar snabbt. 

G: Kanske den blinkande men man får bättre känsla av den långsammare.. mkt 
bättre. 

H: blink. 
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I: Den andra ljussignalen. 

J: Den snabblinkande. 

K: Snabbare blinkande. 

L: blink. 

 

Skulle denna ljussignal få dig att öka avståndet till fordonet framför ifall du 
såg den? 

 

1: (Inget svar) 

2: Ja, det tror jag.  

3: Yes!!  

4: Troligtvis. JA! 

5: Yes!!  

6: Troligtvis. 

7: Ja, om den var allmänt känd som signal. 

 

A: ja. 

B: ja. 

C: På den långa ja kanske inte på den blinkande eftersom man blir störd av den. 

D: Ja det skulle den. 

E: De skulle den säkert. 

F: Antagligen ja. 

G: Ja, den långsammare som känns mer som en uppmaning till att sänka 
avståndet. Den blinkande känns som den vill bestämma över mig. 

H: troligtvis. 

I: Den andra pågrund av att den indikerar någonting. 

J: Jag skulle bli uppmärksam på det, och därför kanske öka avståndet. 

K: Ja. 

L: ja. 

 

Titta på Video två: Ljussignal Kantig/Rund (2) 

 

2.1 Signalen tänds upp i rött och triangeln blinkar tre gånger efter det lyser den 
med fast sken och inuti lyser; 1,7 s. och räknar upp till 2,5 s och 
släcks sedan. Symbolen skiftar nu i färg till grönt för att sedan 
släckas. 

2.2 I den andra delen används en rundare illustration av bilen, i övrigt samma 
signal. 

 

Är denna ljussignal lättare att uppmärksamma då triangeln blinkar? 
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1: (Inget svar) 

2: Ja. 

3: Inte jämfört med den hel blinkande symbolen. 

4: Att endast triangeln blinkar tycker jag var bättre. 

5: Inte jämfört med den hel blinkande symbolen. 

6: Inte så stor skillnad, men den sista med blinkande triangel är väl estetiskt bättre. 

7: Inte om det står något i triangeln. 

 

A: Ja, men det är för mycket information att hålla uppmärksamhet på. 

B: Lättare att tyda. 

C: Negativt. 

D: Ja. 

E: Ja. 

F: Ja. 

G: Uppmärksammas bättre. känns mer behaglig. 

H: Inte direkt. 

I: Japp, det är den! 

J: Nej, den första snabblinkande filmen var bra. 

K: Ja. 

 

Vilken koppling ser du mellan räkneverket i triangeln och färgskiftningen? 

 

1: (Inget svar) 

2: Det skulle kunna vara hur många sekunder det skiljer mellan bilarna… 

3: Visar hur många sekunders avstånd man har, när ok lyser den grönt. 

4: Grönt betyder att avståndet är OK! 

5: Visar hur många sekunders avstånd man har, när ok lyser den grönt. 

6: Om jag sänker farten är det okej. =grönt. 

7: Skulle kunna betyda att den egna bilen ligger för nära bilen framför, kanske i det 
här fallet 2,4 sekunders inbromsning ?? bekräftas med grön när det 
gjorts – kanske?? 

 

A: Att jag har t.ex. 2,5 sekunder fram till framstående bils position. 

B: Det blir grönt när rätt avstånd uppnåtts. 

C: Ju Längre avstånd desto bättre. 

D: Hur många sekunder jag legat för nära. 

E: Att man ökar avståndet till ett säkrare avstånd. 

F: Antal sekunder som bilen legat för nära bilen framför. Färgen går över till grönt 
och dimmas ned när avståndet är ok. 
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G: Avståndet, 3 sekunders regeln. 

H: (Inget svar) 

I: Avståndet i tid till närmaste bil vid inbromsning. 

J: Tiden i avstånd mellan bilarna som är bra, eller så det ska vara. 

K: Avståndet. 

L: Det blir grönt när rätt avstånd uppnåtts. 

 

 

Såg du någon skillnad mellan de två ljussignalerna, i så fall vad? 

 

1: De sista hade glad mun. 

2: Ja, den senare signalen hade rundare former på bilarna. 

3: Räkneverket i den sista samt att det var bara triangeln som blinkade. 

4: Tycker den kantigare illustrationen var bättre. 

5: Räkneverket i den sista samt att det var bara triangeln som blinkade. 

6: Bilarna hade olika form, kantig och mer rundad i formen. 

7: Ingen text i 2an. 

 

A: Den glada munnen på den gröna bilen och den ledsna på den röda. 

B: Ja. Färger och räkneverk. 

C: Bilen är rundare i formen. 

D: Nej. 

E: Bilarna ler i slutet på den andra. 

F: Triangeln blinkade inte separat i första videon. 

G: Nej. 

H: Nej. 

I: Att den en a signalera avståndet mellan billarna. 

J: Inte mycket. 

K: Nej. 

L: Ja. Färger och räkneverk. 

 

Hur ändrades din inställning till ljussignalen när den blev grön? 

 

1: Det kändes mer som ett grönt ljus vid ett trafikljus och ingen varning. 

2: Då fick man känslan av att avståndet var okej. 

3: Tänk på att det finns färgblinda i trafiken… 

Att min bromsträcka blev längre. 

4: Se nästa svar. 

5: Tänk på att det finns färgblinda i trafiken… 
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Att min bromsträcka blev längre. 

6: Den visar att det finns någon typ av koll via kamera eller sensor som 
uppmärksammar om farten ändras? 

7: Grönt står för ok. 

 

A: Det blev en lättnad. Dessutom blev det lite som om bilen framför sa tack och 
jag blev själv lite lugnare. 

B: Att avståndet var rätt. 

C: Det hade varit bättre att bara släcka den röda. Ökad säkerhet med kortare 
distraktion. 

D: Att jag hade okej avstånd igen. 

E: Grönt är bra i trafiken så den ger en positiv inverkan. 

F: Någon form av förändring har skett, men det är inte uppenbart vad. Troligtvis 
att det är ok då grönt är färg som associeras med ”ok” eller ”bra”. 

G: lite för ”advanced”, räcker att signalen varnar mig. vill inte ha ngn annan info 
tack. 

H: Inte lika arg. 

I: Att allt var okay avståndsmässigt. 

J: Det gick från varning till läget är lugnt. 

K: Grönt = OK. 

L: Att avståndet var rätt. 

 

Anser du att de färgskiftande ljussignalerna var lättare eller svårare att 
förstå, varför? 

 

1: Det är svårare att förstå när det håller på att byta färg. 

2: Det blir ju mer information att tolka om man både ska ta in att signalen blinkar 
och ändrar färg. Tror det kan vara enklare att förstå att det är ”okej” 
avstånd bara genom att signalen är släckt. 

3: Man förstår ju eftersom att trafikljusen har samma färger, men var klart mycket 
tydligare med en hel blinkande symbol. 

4: Tycker inte att grön behövs. Räcker att den röda slocknar. Man förstår att det är 
okej då. 

5: Man förstår ju eftersom att trafikljusen har samma färger, men var klart mycket 
tydligare med en hel blinkande symbol. 

6: Ju mer förändrad symbol ju lättare att uppmärksamma i trafiken. Ögat söker sig 
till rörliga och föränderliga ting och påverkas av färger. 

7: Färgskiftningen ger en bekräftelse om förändring för mig. 

 

A: Den blir svårare att förstå eftersom den har överflödigt med information. En 
bra kombination skulle jag tycka är signalen i ex. 1 som blir grön då 
man ökar avståndet. 
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B: Lättare. Fler intryck som gör det tydligare. För mycket intryck kan göra så att 
blinkandet kan uppfattas störande och därför skulle det räcka om 
blinkandet bara övergick till grönt. 

C: Nää det tycker jag väll inte. 

D: Ja eftersom jag vet när avståndet är tillräckligt. 

E: Lättare. 

F: Det var svårare att förstå då man behöver tänka på vad färgskiftningen betyder. 
När den försvinner är det mer uppenbart vad som hänt. 

G: Blir för mkt.. känns inte relevant för uppgiften. 

H: Ingen skillnad. 

I: Lättare då de indikerar bra eller dåligt. 

J: Onödigt. Det är bättre med en varning som i första filmen, som upprepas så 
fort man kommer för nära. Blir det för komplicerat hinner man inte 
lägga märke till det, man kör ju bil och har annat att ägna 
uppmärksamheten på. 

K: Ja – tydlig koppling rött FARA grönt OK. 

L: Lättare. Fler intryck som gör det tydligare. 

 

Titta på Video tre: Ljussignal Blinkande (3) 

 

   3.1 Signalen blinkar i rött växelvis mellan triangeln och bilarna i snabb takt.  

   3.2 Därefter blinkar hela ljussignalen i samma snabba takt. 

   3.3 I den tredje varianten är det bara triangeln som blinkar vilken är större och 
består av tre stycken trianglar, sedan blinkar endast två av trianglarna 
och till sist endast den minsta och då även långsammare. 

 

I den första varianten så blir den blinkande triangeln mindre och mindre, 
varför då tror du? 

 

1: För att den ska synas tydligare. 

2: För att symbolisera att avstånden blir större mellan bilarna. 

3: För att avståndet ökas. 

4: Avståndet till bilen blir större. 

5: För att avståndet ökas. 

6: Lägre hastighet och mindre risk för kollision? 

7: Faran kanske minskar. 

 

A: Den blir mindre då avståndet ökar. 

B: Eftersom att avståndet ökar. 

C: Ökat avstånd. 

D: Avståndet blir längre. 
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E: Att avståndet minskas. 

F: Mindre risk som behöver varnas för. 

G: Jag vet inte bryr mig inte.. 

H: Att avståndet blir bättre. 

I: Mindre och mindre farligt. 

J: För att man ökar avståndet. 

K: Avståndet ökar. 

L: Eftersom att avståndet ökar. 

 

Rangordna dessa två och de tidigare blinkande ljussignalerna utefter hur 
snabbt de uppmärksammades, snabbast först. 

 

1: Dagtid skulle de segare blinkande signalerna synas bättre men kvällstid skulle jag 
se de snabbt blinkande snabbare. 

2: Den då hela signalen blinkar, växelvis mellan triangel och bilarna,  

3: Snabbast blinkande = mest irriterande. 

Kanske lättare att uppfatta när bara triangeln blinkar än att bilarna blinkar de med. 

4: Dim: För diskret. 

Blink både bilar och triangel: Fångar uppmärksamheten. Kanske för mycket blink? 

Blink endast triangel: Bra! 

Blink varannan: För mycket blink. 

Kantig/Rund: Kantig bättre. 

Sekunder: Behövs ej. Föredrar snabbare blink ju närmare man kommer bilen. 

Olika storlek triangel: Kan vara bra. Ett alternativ till snabbare blink? Men tror 
blinkändring är tydligare? 

5: Snabbast blinkande = mest irriterande. 

Kanske lättare att uppfatta när bara triangeln blinkar än att bilarna blinkar de med. 

6: Den andra signalen =1. 

Den första signalen=2. 

Den tredje signalen= 3. 

7: (Inget svar) 

 

A: Trean, ettan , tvåan. 

B: 2,3,1. 

C: Den med skiftande bilar och triangel, Helblinkande snabb och sist helblinkande 
långsam. 

D: Första andra tredje. 

E: Den första märker man snabbast men är lite svårförstådd. 

F: Ungefär lika, den första var något snabbare. 

G: Alla ungefär lika. 
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H: 321. 

I: Ljussignal 2, ljussignal 3, ljussignal 1. 

J: Då både bilarna och triangel blinde samtidigt. 

Bilarna lyser och triangeln blinkar snabbt. 

Med den stora triangeln missar man budskapet, man ser inte bilarna riktigt . 

K: 2:an lättast att tolka och uppfatta. 

L:2,3,1. 

 

Vilken utav samtliga ljussignaler var lättast att förstå? Motivera gärna                                              

 

1: (Inget svar) 

2: Då hela signalen blinkar av den enkla anledningen att man snabbt inser att det 
är något ”fel”. Jag tror att man oftast inte at medveten om att man 
ligger för nära, så att bara visa en blinkande symbol kan nog avhjälpa 
problemet ganska snabbt. 

3: Den STORA blinkande triangeln mellan två bilar, fast irriterande när den 
blinkade väldigt snabbt. 

4: Andra filmen. Endast triangeln blinkar! Bilarna finns där hela tiden. Det gör att 
man uppmärksammar den samtidigt som det inte är för mycket 
”blink”. Tycker att det ett snabbare blink är tillräckligt för att man ska 
förstå att man kommer närmare, sekunder behövs inte. Grön behövs 
inte heller. 

5: Den STORA blinkande triangeln mellan två bilar, fast irriterande när den 
blinkade väldigt snabbt. 

6: Den andra var mest pedagogisk och tydligast att kommunicera, med rätt tempo 
och färgväxling. 

7: Den sista med minskande trianglar ger ett tydligt budskap. 

 

A: 3.2 eftersom den var mest sparsmakad på information. Det var helt enkelt färre 
faktorer som kunde irritera. 

B: Den senaste eftersom trianglarna blev mindre och mindre samt att det var 
lagom mycket info. 

C: Fadande i början. Enklast budskap. 

D: Den första. 

E: (Inget svar) 

F: Den med sekunder som tickar ned. Det ger en uppfattning om hur nära man 
faktiskt befinner sig. 

G: Den som var enklast, renast.. inte för mkt info och annat. 3.2 men det är 
jobbigt att den håller på att blinka. 

H: sekunderna. 

I: Ljussignal 2 , då den indikerar avstånd till framstående bil i tid och jag vet att vi 
bara har någon sekund att,  att reagera vid kraftig inbromsning. 
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J: Den då bilarna och triangeln blinkar samtidigt. Maan förstår genast och 
blinkningarna gör att man blir uppmärksam. Enkelt att förstå oavsett 
sinnestillstånd.  

K: (inget svar) 

L: Den senaste eftersom trianglarna blev mindre och mindre samt att det var 
lagom mycket info. 

 

Vilken utav samtliga signaler skulle du föredra att bilen framför hade, 
varför? 

 

1: (inget svar) 

2: Den där hela signalen blinkar, för att den är lätt att förstå men inte stör 
koncentrationen på resterande trafik. 

3: Den med den stora blinkande triangeln som blev mindre när avståndet ökades. 

4: Se svaret ovan! 

5: Den med den stora blinkande triangeln som blev mindre när avståndet ökades. 

6: Den andra! Lättast att tolka. 

7: Den första kanske är mest diskret men tillräcklig, men den sista är nog bra. 

 

A: En kombination av 3.2 och sedan faida ut till grönt då avståndet ökar eftersom 
det får en något lugnande effekt på föraren i bakomvarande fordon. 

B: Den sista. Samma svar som ovan. 

C: Samma som svaret ovan, inte så störande, enklast att förstå. 

D: Inget blinkade då det tar för mycket uppmärksamhet från budskapet. 

E: Den där alla lamporna blinkar i takt och går över till grönt efter. 

F: Den med sekunderna som blinkar, jag upplever att den är tydligast med sitt 
budskap. 

G: 3.2, enklast.. inte för mycket.. den ska bara varna mig och uppmuntra att sänka 
hastigheten. 

H: sekunder. 

I: Ljussignal 2, då den gör mig medveten om hur fort det kan gå. 

J: Den som jag beskrivit ovan i C. av samma skäl som beskrivet. 

K: Tydlig information, lätt att förstå. 

L: Den sista. Samma svar som ovan. 
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8.7 Bilaga 7 Nyckel för språkliga uttryck  

 

 

Antal 
personer 

Benämning 

19-19    
Alla 

16-18    
Nästan samtliga 

12-15    
De flesta 

8-11      
Cirka hälften 

4-7        
Ganska få 

2-3        
Ett fåtal 

1-1        
En person 

 

8.8 Bilaga 8 Nyckel för riskbenägenhetsklassificering 

 

 

# Fråga/påstående JA Nej 

1 Jag röker regelbundet. 1  

2 Jag dricker alkohol regelbundet. 1  

3 Det händer ibland att jag kör efter att ha druckit bara lite grann . 2  

4 Jag använder alltid bilbälte? (bortsett från på parkeringar och vid backning) 3  

5 Att köra i trafik är oftast tråkigt.   

6 Ibland tar jag en risk i trafiken för att komma fram fortare. 2  

7 Jag växlar ofta körfälten för att komma fram fortare. 2  

8 Jag blir irriterad ifall trafikljuset slår om till rött när jag närmar mig. 1  

9 Det är skönt att komma före andra förare, vid trafikljus, korsningar etc. 2  

10 Ibland tappar jag tålamodet när en annan förare irriterar mig i trafiken. 1  

11 När andra förare irriterat mig tillräckligt länge brukar jag slå på helljuset mot 

dem. 

2  
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12 Jag har minst en gång kört ikapp en trafikant som har irriterat mig. 3  

13 Jag har ofta svårt att behärska mig när jag kör. 2  

14 När jag kör på motorvägar blir jag oftast omkörd av fler bilar än jag själv kör 

om. 

 1 

15 Det är tillfredsställande att köra från någon annan vid trafikljus. 2  

16 Det händer att jag tyst mumlar svordomar om andra trafikanter. 1  

17 Ofta känns det härligt och självförtroendet ökar när jag sätter sig bakom 

ratten. 

1  

18 Jag tycker det är lite kul köra sicksack fram i trafiken. 2  

19 Det är skönt att köra om bilar på motorvägen, även närjag inte har bråttom. 2  

20 Jag klagar ofta på andra förare när jag blir provocerad. 1  

21 Jag blir ganska lätt provocerad eller irriterad när jag kör. 1  

22 Det händer att jag kör när jag är väldigt trött. 3  

23 Ofta kör jag mer än 10 km/h över hastighetsgränsen i tätbebyggt område. 2  

24 Det är oftast spännande och kul att köra i höga hastigheter. 1  

25 Ibland har jag blivit så arg på andra förare att jag skrikit svordomar. 1  

26 Det är irriterande när lyktorna från bilen bakom bländar mig genom 

backspeglarna. 

1  

27 Jag tutar ibland för att uppmärksamma andra förare om att de gör fel i 

trafiken. 

  

28 Ifall det slår om till gult gasar jag lite extra för att hinna över innan det blir 

rött. 

2  

29 Jag har varit förare vid en olycka (oavsett vems fel det var).   

 

 

8.9 Bilaga 10 Nyckel för riskacceptansklassificering 

 

Påstående. Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

varken 

eller 

Stämmer 

skapligt 

Stämmer 

helt 

Det är inte farligt att köra nära fordonet.  1 2 3 4 



Bilagor 

69 

framför när det går högst i 30 km/h. 

Det är inte farligt att köra nära fordonet 

framför när det går högst i 50 km/h. 

 2 4 6 8 

Det är inte farligt att köra nära fordonet 

framför när det går högst i 70 km/h. 

 4 8 12 16 

Alla som ligger för nära får skylla sig själva ifall 

det blir en kollision då jag måste bromsa. 

 2 4 6 8 

Jag trycker lätt på bromsen så bromsljusen 

blinkar till så att de bakom ökar avståndet. 

     

Jag bromsar till kraftigt så de märker hur nära 

de faktiskt är mitt fordon. 

 4 8 12 16 

Jag blinkar med mina varningsblinkers så de 

förstår att jag tycker de ska öka avståndet. 

     

Jag blinkar med blinkersen så de förstår att 

jag tycker de ska öka avståndet. 

     

Jag tror att jag kör lite bättre än 

genomsnittet. 

   2 4 

Jag har mycket bra kontroll över bilen.    4 8 

Att hålla avståndet är en av de viktigaste 

olycksförebyggande åtgärderna man kan 

göra. 

8 6 4 2  

När andra ligger för nära blir jag stressad.      

Ofta ökar jag farten för att öka avståndet.  1 2 3 4 

Det känns genant att signalera till 

bakomvarande fordon för avståndets skull. 

     

Jag känner mig ofta stressad i trafiken.      

Ofta sänker jag farten när någon ligger nära.  1 2 3 4 

Korta avstånd i trafiken är ett stort problem.  8 6 4 2 

 


