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BIAS VID SKATTNINGAR AV TIDSVINST, BROMSFÖRMÅGA OCH 
OLYCKSRISK I TRAFIKEN: ÄR DE ETT BESTÅENDE PROBLEM OCH FINNS 

DET ETT SAMBAND MED BEDÖMARENS UPPLEVELSE AV SIN NUMERISKA 
FÖRMÅGA?

Nichel Gonzalez

Svenson (2009) har visat att olycksrisker, restidsvinster och 
inbromsningshastigheter i trafiken skattas med systematiska fel. 
Svensons studier har replikerats i denna studie för att se om de bias 
som tidigare upptäckts består. Studien undersöker också om det finns 
en korrelation mellan storleken på bias och resultatet på subjective 
numeracy scale (SNS). Fagerlin et al. (2007) utvecklade SNS som ett 
verktyg för att mäta den subjektiva upplevelsen av en persons 
numeracy. I denna undersökning har SNS översatts till svenska från 
engelska och skalegenskaperna för den svenska versionen har också 
undersökts. Undersökningen har gjorts via en enkät besvarad av 61 
undersökningsdeltagare. Resultaten visar att bias består och att ingen 
korrelation finns mellan storleken på det fel en person gör och 
dennes poäng på SNS-skalan. Intressant är att upplevelsen av hög 
numeracy alltså inte tycks vara till någon hjälp för att skatta 
trafikproblemen mer korrekt. Problemet med hur det lämpligast lärs 
ut hur bättre bedömningar av trafikproblem, av betydelse för 
trafiksäkerheten på våra vägar, görs är en utmaning för framtida 
forskning.

Inledning

Det har visat sig att det tycks finnas ett bias i hur vissa variabler i trafiken skattas. 
Svenson (2009) visade på att både olycksrisker och inbromsningshastigheter underskattas 
för ökade medelhastigheter, och att restidsvinster överskattas för ökningar från höga 
medelhastigheter och underskattas för ökningar från låga medelhastigheter. Syftet med 
denna studie är att replikera den studie Svenson (2009) gjort för att se om de bias som 
visade sig består, då dessa tycks utgöra ett problem. Då man kan anta att skattningar av
risker, tid och hastigheter bygger på matematisk förmåga kommer det även att
undersökas om skattningarna av dessa trafikvariabler korrelerar med Subjective 
Numeracy Scale (SNS). SNS är ett verktyg för att skatta individers enklare matematiska 
och statistiska preferenser, vilket visat sig korrelera väl med objektiv numeracy, utvecklat 
av Fagerlin et al. (2007). 

I vår vardag konfronteras vi med jämna mellanrum med situationer då vår numeracy
kommer till användning. Man kan anta att med det ökande antalet valmöjligheter som 
presenteras för oss, blir det desto viktigare att kunna dra kvantitativa slutsatser. Under de 
senaste åren så har det i USA uppstått ett kraftigt skifte i hur konsumenter förväntas göra 
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viktiga beslut rörande deras hälsa och ekonomi (Dieckmann, 2008). Exempelvis så har 
anställda möjlighet att välja mellan olika pensionssparanden och antas vara kapabla att 
fatta beslut som är optimala för deras målsättningar (Thaler & Sunstein, 2003). Inom 
vården måste patienten kunna fatta viktiga beslut och vara medveten om risker och 
fördelar mellan olika behandlingar (Fagerlin et al., 2007). Dieckmann (2008) menar att 
eftersom det ökande antalet viktiga beslut lämnas till konsumenten så är det viktigt att de 
som förser konsumenten med information är uppmärksammade på vilken förmåga 
konsumenten har att förstå den information som delges. Att den verbala förmågan att läsa 
och förstå har en stor inverkan på hur individen kan ta till sig information i sin omgivning 
har redan uppmärksammats en hel del. Flera upptäckter pekar på att individer med låg 
verbal förmåga att läsa och förstå fattar sämre beslut och får sämre finansiella och 
hälsorelaterade resultat (Baker, Parker, Williams, Clark, & Nurss 1997). Även om många 
studier uppmärksammat hur den litterära förmågan inverkar på hälsorelaterat beteende 
men ytterst få har fokuserat på att försöka förstå den roll numeracy har (Fagerlin et al., 
2007). 

Numeracy
Numeracy definieras något olika beroende på författare och studie. Den bredaste 
definitionen är förmågan att förstå och använda sig av siffror (Dieckmann, 2008). 
Golbeck, Ahlers-Schmidt, Paschal och Dismuke (2005) har skapat fyra kategorier av
numerisk förmåga vilka är: Grundläggande (Basic), vilket är förmågan att identifiera och 
förstå siffror, Beräknande (Computational), vilket är förmågan att använda sig av enklare 
manipulationer av siffror, t.ex. addition och medelvärden, Analytisk (Analytical), vilket 
är förmågan att skapa betydelse via t.ex. logisk slutledning, procent och frekvenser, samt
Statistisk (Statistical), vilket är grundläggande förmåga att förstå sannolikheter, förväntad 
livslängd, risker, samt att jämföra information från olika skalor. Fagerlin et al. (2007) 
definierar det som fallenheten för sannolikheter, bråkräkning och proportioner. Det 
handlar alltså om en mer eller mindre specificerad numerisk förmåga beroende på
författare. Enligt Lipkus och Peters (2009) har hög grad av numeracy flera funktioner, det 
1) underlättar beräkningar, 2) uppmuntrar till mer informationssökande och större djup av 
processerande, 3) förbättrar tolkningen av numerisk information, 4) underlättar 
behållningen av sannolikhet och värde, 5) kan öka eller minska acceptansen av numeriska 
data, 6) främjar förändringar i beteendet. 

Att förstå numerisk information på ett bra sätt, det vill säga ha en hög numeracy, är av 
nytta för att förstå sig på information och tolkningar av risker. Lipkus (2007) menar att de 
senaste konceptualiseringarna av risk ser risk som en kombinerad funktion, av hur 
sannolikt det är att ett utfall uppstår och hur stora konsekvenserna är av detta utfall. Ofta 
är risker multiplicerbara med varandra, och det ses oftast till negativa utfall när det talas
om risker, men de inkluderar även positiva utfall. Det finns flera fördelar med att 
presentera risker i form av numerisk information då denna har flera goda kvaliteter: de 1) 
är exakta vilket leder till korrektare uppfattningar av risker än vad sannolikhets fraser och 
grafiska illustrationer, 2) ger en aura av vetenskaplig trovärdighet, 3) kan konverteras 
från en enhet till en annan (ex: 10 % = 1 av 10), 4) kan få sin exakthet verifierad 
(förutsatt att tillräcklig observation gjorts), och de 5) kan beräknas via algoritmer, ofta 
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baserade på epidemiologiska och/eller kliniska data (ex: ”Gail score” för bröstcancer) 
(Windschitl & Wells, 1996).

SNS
Fagerlin et al. (2007) har utvecklat något de kallar för SNS vilket består av frågor där 
individer får skatta hur pass bra de tror sig vara på diverse matematiska och statistiska 
förmågor samt hur pass väl de gillar att uttrycka, höra eller läsa information i form av 
procentsatser och proportioner. Syftet med att utveckla SNS var att det skulle vara mindre 
ansträngande för de individer som undersöks att fylla i en enkät med 
självskattningsfrågor än att göra ett matematiskt test, till exempel Lipkus, vilket mäter 
objektiv numeracy. Testet tycks ha en funktion då det i studien av Fagerlin et al. (2007) 
hade en moderat korrelation med det objektiva numeracy-testet, samt skattades som 
mindre ansträngande och slutfördes fortare än det objektiva  numeracy-testet. 

Olycksrisker
Ett område där det kan vara av nytta, att ha en hög numeracy, och definitivt ha förmågan 
att bedöma risker på ett korrekt sätt är i trafiken. I vår vardag så interagerar de flesta av 
oss med vägtrafik på ett eller annat sätt. Oavsett om individer kör bil, annat motorfordon, 
cykel eller bara är en fotgängare så är det viktigt för dem att känna till de faror som kan 
uppstå. Dock har det visat sig vara väldigt svårt att uppskatta hur mycket riskerna ökar i 
takt med hastighetsökningar. När det gäller olycksrisker har empirin visat att denna ökar 
med (V2/V1)

2 för olyckor med personskada, där V2 står för den högre hastigheten och V1

för den lägre hastigheten (Nilsson, 2004; Master, 1998). För olyckor med dödsfall så ökar 
olycksrisken istället med (V2/V1)

4 (Nilsson, 2004). Svenson (2009) visade att ökningen 
av olycksrisk underskattas för lägre hastigheter och överskattas för högre hastigheter.

Den i en regressionsanalys anpassade funktionen skattad risk = b(V2/V1)
a, har b som en 

anpassad konstant och exponenten a beskriver hur riskbedömningen ökar med kvoten 
mellan hastigheterna. Värdet på exponenten a kan jämföras med det korrekta värdet och 
innebär att undersökningspersonerna gjorde ett systematiskt fel eftersom ju högre kvot 
mellan den högre respektive lägre hastigheten (V2/V1), desto mer underskattas 
riskökningen. Då olycksrisken för olyckor med dödsfall efterfrågades så ökade inte de 
skattningar som gjordes signifikant från de för olyckor med endast personskador vilket 
innebär att ingen åtskillnad gjordes av undersökningsdeltagarna mellan riskökningen för 
personskador och riskökningen för dödsfall. Detta innebär i sin tur att riskökningen för 
dödsfall kraftigt underskattades. Dessa typer av skattningar testades både på 
ingenjörsstuderande och individer utan någon ingenjörsutbildning. Dock visade det sig att 
inte ingenjörsstudenterna heller åtgjorde någon skillnad mellan olyckriskökning för 
personskador respektive dödsfall. Resultatet är intressant då det kan antas att 
ingenjörsstuderande både bör ha högre numeracy och större kunskaper inom fysik än de 
flesta andra men trots det inte klarar av att göra dessa skattningar bättre.

Restidsvinster
Att skatta hur stor tidsvinst som görs med medelhastighetsökningar från olika 
medelhastigheter har även det visat sig vara problematiskt för såväl ingenjörer som andra. 
Svenson (2009) visade, då undersökningsdeltagarna (UD) fick uppskatta vilket av två 
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alternativ med olika lägre och högre medelhastigheter, som gav den största restidsvinsten, 
att över 70 % angav fel alternativ som svar för samtliga skattningar. När UD själva fick 
fylla i hastighetsökningen för det ena paret (vilken de trodde krävdes för att de båda 
paren skulle ge samma restidsvinst) visade det sig att restidsvinster underskattades vid
ökning av medelhastighet från lägre medelhastigheter (t.ex. 30km/h och 40km/h), samt 
överskattades vid ökning från högre medelhastighet (t.ex. 60km/h). Svenson (2009) 
visade även på att den förlängda bromssträckan samt den ökade olycksrisken vid ökad 
hastighet kraftigt underskattas. Även individer med ingenjörsutbildning gör dessa 
underskattningar trots att de har goda kunskaper i fysik. Att det tycks vara mycket svårt 
att intuitivt bedöma restidsvinsterna utgör ett problem inte bara på grund av att den 
individuelle föraren lätt gör missbedömningar utan även eftersom beslutsfattare, t.ex. 
politiker, av trafikplaneringen, vilka har inflytande över vilka hastighetsgränser som sätts, 
ibland kan baserar sin syn på planeringen på en intuitiv grund enligt Svenson (2009). 

Formler för restidsvinst
För att beräkna restidvinster på ett korrekt sätt används följande formel

(1) Restidsvinst = cD (1/V1-1/V2)

För den gäller att D = sträckan, V1 = den lägre medelhastigheten, V2 = den högre 
medelhastigheten, c = typ av mått och är c och är konstanter. För att 
underlätta förståelsen för formeln kan det ses som att det första som görs är att dela 
ressträckan med medelhastigheten för den lägre medelhastigheten för att få restiden för 
denna och sedan subtrahera restiden från den högre medelhastigheten, vilken beräknas
genom att dela ressträckan med den högre medelshastigheten. Formeln kan alternativt 
skrivas som:

(2) Restidsvinst  =  cD /V1 - cD /V2

Differensen som uppstår vid subtraktionen är den restidsvinst som gjorts. 

Ratioregeln
Svenson (1970) fann att den formel som gav resultat som stämde väl överens med de 
mest frekventa svaren då deltagarna fick välja om alternativ A eller B är det som ger 
störst restidsvinst eller om de gav lika mycket restidsvinst kallas för ratioregeln. Enligt 
ratioregeln beräknas restidsvinsten som följer: 

(3) Restidsvinst = a(V1/V2 )

För formeln gäller att a är en konstant anpassad till ressträcka. Det betyder att om 
(VB1/VB2 - VA1/VA2) > 0, så tror man att restidsvinsten för alternativ B är större än 
restidsvinsten för alternativ A. Enligt denna formel delas alltså den lägre hastigheten med 
den högre för alternativ B därefter subtraheras den lägre hastigheten delat med den högre 
hastigheten för alternativ A och differensen visar vilket alternativ som ger störst 
restidsvinst. Ratioregeln är en förenkling av proportion heuristics vilken för jämförelser 
av två alternativ med samma ressträcka skulle se ut som följer, (VA2 - VA1)/VA2 för 
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alternativ A, samt (VB2 – VB1)/VB2 för alternativ B. Detta kallas för proportion heuristic
då den använder sig av hastighetsökningens proportionella förhållande till den högre 
hastigheten. Proportion heuristics kommer ifrån proportion dominance vilket Bartel 
(2006) kallade folks tendens att ibland välja den proportionella skillnaden istället för den 
absoluta skillnaden även då den absoluta skillnaden ger det korrekta svaret. 

Inbromsningshastigheter
Ett problem som kan antas bygga på trafiksäkerhetsproblemet med att restidsvinsterna 
överskattas, och vara relaterat till att olycksriskerna underskattas, är att med vilken 
hastighet en bil träffar ett objekt med underskattas, då hastigheten ökats från en hastighet 
där föraren precis hann stanna bilen framför objektet. Svenson (2009) visade i sin studie 
att deltagarna i studien i genomsnitt antog att då föraren skulle ha hunnit stanna precis 
framför ett föremål vid en hastighet på 25 km/h, då föremålet blev synligt för föraren och 
denne har en reaktionstid på 1 sekund för att påbörja inbromsning, antog deltagarna att 
bilen vid en ökning till 40 km/h skulle träffa föremålet med 20.17 km/h. Detta skiljer sig 
markant från vad som i verkligheten händer då föraren inte ens hunnit påbörja
inbromsningen om denne ökar sin hastighet från 25 km/h timmen till 40 km/h vilket 
innebär att bilen träffar föremålet i 40 km/h. 

Formler för inbromsningshastigheter
För att räkna ut stoppsträckan används formeln:

(4) D = (V0
2 - V2)/2g + V0t0

V0 står för hastigheten då föraren upptäcker att den ska bromsa, V står för hastigheten 
bilen innehar vid den punkt som stoppsträckan räknas ut för, d.v.s. att vid beräkning av 
stoppsträckan för att stanna bilen helt så är V = 0. Konstanten g står för gravitationen 
vilken är 9.81. Variabeln står för friktionen och t0 för reaktionstiden. Svenson (2009) 
utgick i sitt frågeformulär från bra friktion och reaktionstid och bestämde att  = 0.8 och 
t0 = 1 för att beräkna de korrekta svaren.

Är stoppsträckan känd för en lägre hastighet kan denna användas för att räkna ut vilken 
hastighet bilen har, då den vid samma inbromsningssituation, passerat stoppsträckan för 
den lägre hastigheten p.g.a. att den hade en högre hastighet då föraren upptäckt att den
måste påbörja inbromsning. Detta beskrivs av formeln: 

(5) V = (V0
2-2g (D- V0t0))

0,5

Formeln gäller då t t0. t står för ett givet tillfälle i tiden, där föraren varseblivit signal för 
att påbörja inbromsning. Detta eftersom om det har gått kortare tid än att föraren hunnit 
påbörja inbromsningen så kommer hastigheten inte heller ha hunnit påverkats.

För beräkning av hastighet vid den punkt bilen stannat vid lägre hastighet, då den har 
högre hastighet än tidigare, så är V0 den högre hastigheten och D den distans som utgör
stoppsträckan för den lägre hastigheten. 
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Lösningen kan beskrivas som en enda formel:

(6) VB = (VB0
2-2g ((VA0

2 – VA
2)/2g + VA0t0 - VB0t0))

0,5

VB0 står för den högre hastigheten och VA0 står för den lägre hastigheten som bilen har då 
föraren upptäcker signal att bromsa. VA står för den hastighet bilen har vid inbromsning 
från den lägre hastigheten, vid en given punkt längs bromssträckan. D.v.s. VA = 0 där 
bilen har stannat helt från den lägre hastigheten. Formeln behöver inte förstås för att 
förstå problematiken, men gör det förståeligt att det genom snabb överslagsräkning 
knappast är lätt att göra en bra bedömning. Trots detta diskuteras olika 
hastighetsbegränsningar baserat på intuitiva uppfattningar både bland beslutsfattare och 
bilförare.

Kognition
Det finns dock en skillnad mellan hur olika parametrar bedöms av en individ som kör och 
hur samma parametrar bedöms av individen då den inte kör eftersom då en individ kör 
har den flera perceptuella ledtrådar tillgängliga. Då individer kör används delar av de 
kognitiva resurserna för planering av körningen (Svenson & Salo, 2010). Detta bör tas i 
beaktande vid generalisering från de studier som gjorts då undersökningsdeltagarna 
endast fyllt i en enkät och således haft större kognitiva resurser tillgängliga för att göra 
dessa bedömningar. Det kan vara så att det blir ännu svårare att göra korrekta skattningar
för en individ som själv kör eftersom färre kognitiva resurser då är tillgängliga. Dock är 
det möjligt att detta ur trafiksäkerhetssynpunkt kompenseras av de perceptuella ledtrådar 
som finns tillgängliga för en individ som kör. 

Elvik (2010) menar på att det finns fem stora begränsningar, attribuerade till de 
mänskliga kognitiva resurser vi har, vilka hindrar oss från att köra objektivt rationellt. 
Dessa kan även antas skapa begränsningar för diskussioner om trafik och trafiksäkerhet. 
Med objektivt rationellt använder sig Elvik (2010) av definitionen att beteendet är 
objektivt rationellt om det maximerar det förväntade värdet eller nyttan i en given 
situation.

1. Förare ignorerar eller förringar vikten av den inverkan av hastigheter vilka de inte 
direkt uppmärksammar eller direkt påverkar deras egen körning. Särskilt miljömässig 
påverkan är kraftigt förringad.
2. Förare uppfattar inte förhållandet mellan hastighetsökningar och restid korrekt. Små
hastighetsökningar vid höga hastigheter överskattas medan små hastighetsökningar vid 
låga hastigheter underskattas. Detta kan medföra att det görs större brott mot lägre 
hastighetsbegränsningar än mot högre hastighetsbegränsningar.
3. Förare underskattar den ökade olycksrisken i förhållande till ökad hastighet.
4. Förare underskattar i vilken hastighet kollisionen kommer att ske i situationer där en 
olycka är oundviklig men då hur allvarlig olyckan blir kan reduceras genom inbromsning.
5. Förares preferenser i avseendet säker hastighet är väldigt heterogen vilket gör 
koordinationen av hastighetsval svår. 
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Punkt 2, 3 och 4 har undersökts bland annat av Svenson (2009) och kommer även att 
undersökas ytterligare i denna studie. 

Syfte
Eftersom uppfattningen av säkerhet i trafiken kan utgöra ett problem för säkerheten för 
både den som kör och andra så var det första syftet att replikera de undersökningar som 
Svenson (2009) gjort med olyckrisker, tidsvinster och inbromsningshastigheter för att se 
om de bias som där visade sig består, samt om ratioregeln ger bra prediktioner för 
restidsvinster. Hypotesen är att de bias som återfunnits tidigare kommer att bestå. Även
reliabiliteten för de replikerade studierna kommer att undersökas för att se om de 
använder sig av stabila mått. 

Ytterligare ett syfte var att undersöka skalegenskaperna för SNS, som i denna studie är 
översatt till svenska från engelska, för att se om detta instrument tycks ge ett stabilt mått 
då det administreras på svenska. Sedan undersöktes även om det finns en korrelation 
mellan SNS och skattningarna av olycksrisker, restidsvinster och
inbromsningshastigheter. Detta eftersom det är intressant att veta om det finns ett 
samband mellan hur högt individer skattar sina matematiska och statistiska preferenser 
och hur pass bra de är på att skatta olycksrisker, restidsvinster och 
inbromsningshastigheter, vilka beräknas på matematisk väg. Eftersom en moderat 
korrelation mellan numeracy och SNS återfanns av Fagerlin et al. (2007), och
ingenjörerna i studien av Svenson (2009) (vilka kan antas ha högre matematisk kunskap 
än psykologistudenter) inte presterade signifikant bättre än psykologistudenterna på 
trafiksäkerhetsskattningarna så är hypotesen att ingen korrelation kommer att finnas 
mellan SNS och trafiksäkerhetsskattningarna.

Slutligen undersöks om SNS och trafiksäkerhetsskattningarna korrelerar med 
undersökningsdeltagarnas matematiska prestation under gymnasiet för att se om dessa 
båda skattningar hänger ihop med matematisk kunskap. Detta eftersom numeracy kan 
antas vara en del av hur man presterar matematiskt. 

Metod

Undersökningsdeltagare
Totalt 61 personer deltog i studien, av vilka 56 var studerande på psykologiska 
institutionen i Stockholm och ytterligare 5 deltagare kontaktade utanför institutionen. Av 
deltagarna var 25 män och 35 kvinnor, en deltagare uppgav ej kön. Samtliga hade en 
gymnasial utbildning i matematik med lägsta nivån Matematik B. Trettioen deltagare
innehade körkort, av dessa var 14 män och 17 kvinnor. En deltagare uppgav ej denna 
information. Medelåldern för samtliga deltagare var 26,6 år (SD=6.2). För kvinnor 26,0 
år (SD=6.0) och för män 27,4 år (SD=6.6). Den yngsta deltagaren var 19 år och den 
äldsta 45 år, en deltagare uppgav ej ålder. De deltagare som rekryterats via psykologiska 
institutionen har fått information via anslag på institutionen. Även anslag via 
facebookgruppen Psykologistudent Stockholm gjordes. Dessa deltagare tilldelades 
undersökningsdeltagartid, som ingår i kurskraven, för sin medverkan. Innan deltagarna 
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började att fylla i enkäten fick samtliga skriva på ett skriftligt medgivande till sitt 
deltagande, där de också informerades om att de data som samlas in behandlas anonymt 
samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill utan att behöva lämna någon 
förklaring till varför. 

Material
Den enkät som användes i denna studie bestod av tre delar, där den första innehöll 
trafikproblemlösning, där deltagarna fick som uppgift att uppskatta olycksrisker, 
restidsvinster och inbromsningshastigheter. Samtliga typer av trafikproblemlösningar
användes av Svenson (2009). Den andra delen bestod av SNS. Den tredje delen bestod av 
frågor om personliga data så som ålder, kön och matematisk utbildning. Ordningen för 
olycksrisker, restidsvinster och inbromsningshastigheter balanserades för att undvika att 
utmattningsfaktorn skulle drabba de olika trafikproblemlösningarna olika mycket.

Problemlösning för olycksrisker beskrevs på följande sätt:

När man ökar hastigheten ökar också risken för en olycka med eller utan personskada. Vi 
vill nu att du uppskattar hur stor du tror risken blir om man höjer hastigheten. Mer 
specifikt vill vi att du bedömer hur stor risken blir för en olycka med personskada (det 
inkluderar dödsolycka) om man höjer hastigheten. Du ger dina bedömningar i form av 
procent. Det betyder att om du skriver 100, så anser du att risken är exakt densamma vid 
den högre hastigheten som vid den lägre. Om risken vid den högre hastigheten är tre 
gånger så stor skriver du 300, om den är 50 % större skriver du 150 % etc.

Så här såg en av problemställningarna i enkäten ut:

Den ursprungliga hastigheten var  30 km/h
den höjda 40 km/h

Den högre risken för en personskadeolycka vid höjd hastighet blir _______%
(Risken vid den lägre hastigheten motsvarar 100 %)

Problemlösningen med restidsvinster beskrevs på följande sätt:

I Sverige liksom i andra länder bygger man om vägar för att framkomlighet och 
medelhastighet ska bli bättre. Helst vill man ju bygga om så att resenärerna vinner så 
mycket tid som möjligt efter ombyggnaden.  I följande uppgifter skall du själv välja en 
medelhastighetsökning efter en ombyggnad av en 10 km lång vägsträcka. Du förstår 
strax vad som avses. Både väg A och B har lika långa 10 km långa vägsträckor som man 
planerar att bygga om.  Alla ombyggnadsförslag i det följande gäller 10 km långa 
vägsträckor. Vi ber dig titta på den vägsträcka A eller B, som har komplett information 
om medelhastigheter före och efter en ombyggnad. Därefter ska du uppskatta den 
hastighet som ger samma restidsvinst som det kompletta alternativets 
hastighetshöjning. 
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Så här såg en av problemställningarna i enkäten ut:

A B
Hastighet nu:            40 km/tim Hastighet nu:               80 km/tim
Efter ombyggnad:     50 km/tim Efter ombyggnad:  _____ km/tim

Fyll i hastigheten som gör alternativen likvärdiga vad gäller tidsvinst

Problemlösningen med inbromsningshastigheter beskrevs på följande sätt:

När man ökar hastigheten ökar också stoppsträckan. Tänk dig att du kör en bil på en 
provbana och vid ett givet tecken bromsar maximalt. Bromsningen sker på en torr asfalt 
med är en uppmärksam 
förare som har 1 sek reaktionstid från det att en stoppsignal dyker upp. Vid den punkt där 
du har stannat bilen ställer du en vägbock. Därefter kör du samma bil men med en högre 
hastighet och stoppsignalen dyker upp vid exakt samma ställe som vid det första tillfället 
då du hade en lägre hastighet. Du bromsar maximalt som tidigare. Eftersom du kör 
fortare när stoppsignalen dyker upp så hinner du inte stanna före bocken som då du hade 
en lägre hastighet. I stället passerar du bocken. Och nu är din uppgift att uppskatta hur 
stor hastigheten är när bocken passeras då du har en högre hastighet. Du ger dina 
bedömningar i km/h.

Så här såg en av problemställningarna i enkäten ut:

Den lägre hastigheten är  30 km/h
den högre är 40 km/h

Hastigheten vid bocken för bilen som bromsar från högre hastighet är __________km/h

SNS-delen i formuläret bestod av 15 frågor varav 13 var frågor som Fagerlin et al. (2007) 
använde, vilka översattes av uppsatsförfattaren till svenska från engelska. Frågorna 
skattades på en skala 1 – 6. Fem av frågorna behandlar hur bra man tror sig vara på 
uppgifter relaterade till numeracy och nio av frågorna behandlar hur mycket man gillar 
att uttrycka sig med, samt få information, på numerisk väg. Två av frågorna var 
egenformulerade, dessa var ”Hur bra tycker du att du är på att förstå och använda dig av 
matematiska formler?” samt ” Hur pass väl tror du att du presterade på 
problemlösningsuppgifterna i denna undersökning?”.

SNS utvecklades av Fagerlin et al. (2007) via tre studier där man letade efter korrelationer 
mellan objektiv och subjektiv numeracy. Det test som mätte objektiv numeracy var av en 
enklare typ, exempelvis ”If the chance of getting a disease is 10%, how many people out 
of 1000 would be expected to get the disease?“. De objektiva numeracy-frågornas
svårighetsgrad har undersökts både med klassisk testteori samt item respons theory (IRT), 
vilket är en metod som fokuserar på såväl interaktionen mellan items som på enstaka 
items vilka analyseras med en sannolikhetsmodell för att avgöra hur troligt det är att 
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uppgiften kommer klaras av. De visade sig ha en låg svårighetsgrad, med undantag för 
item 2, 3 och 11 med klassisk testteori samt item 3 och 11 med IRT (Schapira, Walker & 
Sedivy, 2009). De 2 frågor som korrelerade bäst med prestationen på det objektiva 
numeracytestet korrelerade (r = 0.43) samt (r = 0.42). 

Sist i formuläret efterfrågades personliga data som kön, huruvida deltagarna hade 
körkort, vilket betyg för matematik B på gymnasial nivå de fått, vilket år de läste 
matematik B på gymnasial nivå samt om de har någon matematisk utbildning högre än 
matematik B på gymnasial nivå. 

Samtliga frågor med trafikproblem samt SNS återfinns i appendix. 

Procedur
Deltagarna fick sitta i ett avskilt rum för att få största möjliga lugn och ro. Det kunde 
dock förekomma svagare eventuellt lätt störande ljud i omgivningen, exempelvis från 
korridoren på psykologiska institutionen eller då flera deltagare infann sig lokalen, där 
undersökningen ägde rum, samtidigt och någon deltagare fick sina instruktioner eller 
lämnade lokalen. Deltagarna fick instruktioner om att skattningarna skulle göras utan att 
ställa upp någon form av formler (de fick heller inte använda sig av miniräknare), samt 
att det inte fanns någon tidsgräns för att fylla i enkäten. Deltagarna fyllde sedan i enkäten 
i den takt de själva valde. 

Resultat

Skattningar av olycksrisker, restidsvinster och inbromsningshastigheter.
Tabell 1 visar att olycksriskökningen för olyckor inkluderande dödsfall har skattats 
signifikant lägre än den empiriska olycksriskökningen i samtliga fall, utom för ökningen 
80 km/h till 90km/h, samt 110 km/h till 130 km/h vilka är de med lägst procentuell 
hastighetsökning. Kvoten a/b visar proportionen av den uppskattade riskökningen jämfört 
med den empiriska riskökningen.

Tabell 1. Problemlösning olycksrisker inkluderat dödsfall.
Urpsprunglig 

Hastighet
Höjd 

hastighet
Uppskattad 
riskökninga

Empirisk 
riskökningb a/b

t-värden och 
signifikans

30 40 147,9   (76,5) 316 0,47 -16,6***
80 90 152,1   (82,7) 160 0,95 -0,7 n.s.
60 130 390,4 (281,8) 2204 0,18 -48,6***
30 50 190,7 (104,5) 772 0,25 -42,0***

110 130 180,6   (84,6) 195 0,93 -1,3 n.s.
70 110 245,1 (112,6) 610 0,40 -254,5***
50 70 169,1   (58,9) 384 0,44 -27,5***
80 120 238,1 (100,1) 506 0,47 -20,2***

Förklaring: Hastigheter angivna i km/h. Risker angivna i procent. Standardavvikelser 
inom parantes. n.s.=icke signifikant. ***p åsidigt t-test.
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Tabell 2 visar medelvärden för de skattade medelhastigheterna, de korrekta 
medelhastigheterna samt vad ratioregeln predicerar för svar. Inga signifikanta skillnader 
fanns mellan de värden ratioregeln predicerat och medelvärdet på 
undersökningsdeltagarnas svar för respektive fråga. Original innebär den medelhastighet 
som i enkäten angavs som hastighet nu. Uppskattat ny hastighet är medelvärdet för de 
medelhastigheterna som UD har skattat för att få samma restidsvinst som referensparet 
ger. Då den uppskattade nya hastigheten har varit beroende av en högre originalhastighet 
än originalhastigheten angiven för referensparet så underskattades den nya hastigheten. 
Då den uppskattade nya hastigheten har varit beroende av en lägre originalhastighet än 
originalhastigheten angiven för referensparet så överskattades den nya hastigheten.

Tabell 2. Problemlösning, restidsvinster.
Referenshastigheter

Original             Ny 

Jämförelsehastigheter
Uppskattad.

Original          ny hastighet
Ratioregelns 
prediktion

Korrekt ny 
hastighet

40 50 80 98,2 (14,9) 100,0 133,3***
60 110 40 74,6 (21,1) 73,3 57,4***
60 110 30 60,4 (25,6) 55,0 38,8***
30 50 60 100,4 (43,6) 100,0 300,0***
60 130 30 73,0 (31,6) 65,0 41,1***
30 40 60 79,8 (16,1) 80,0 120,0***
50 60 80 99,2 (25,6) 96,0 109,1  **
40 50 90 114,0 (42,1) 112,5 163,6***

Förklaring: Samtliga värden angivna i km/h. Standardavvikelser inom parentes.**p
***p åsidigt t-test. 

Tabell 3 visar i samtliga fall en underskattning av den hastighet bilen har då föraren ska 
stanna bilen vid en högre hastighet och nått den punkt där föraren lyckades stanna bilen 
vid en lägre hastighet.

Tabell 3. Problemlösning, inbromsningshastigheter.
Lägre 

hastighet
Högre 

hastighet
Uppskattad 
hastighet

Korrekt 
hastighet Differens

t-värde och 
signifikans

30 40 14,6   (9,6) 35,6 -21,0 -17,1***
80 90 31,4 (25,6) 47,6 -16,2 -4,9***
60 130 71,6 (27,8) 130,0 -58,4 -16,4***
50 70 29,8 (16,3) 59,4 -29,6 -14,1***
80 120 56,8 (26,9) 101,3 -44,5 -12,9***
30 50 21,0 (10,4) 50,0 -29,0 -21,7***

110 130 45,1 (34,3) 77,0 -31,9 -7,3***
70 110 51,8 (26,0) 97,3 -45,5 -13,6***

Förklaring: Samtliga värden angivna i km/h. Standardavvikelser inom parantes.
***p åsidigt t-test. 
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Reliabilitet av olycksrisker, restidsvinster och inbromsningshastigheter
För problemlösningen med olycksrisker var Chronbach’s alpha 0,86. För 
problemlösningen med tidsvinst var Chronbach’s alpha 0,65. För item 2, 3 och 5 (frågor 
med stor hastighetsökning) låg Chronbach’s alpha på 0,92. För item 1, 4 och 6-8 (frågor 
med liten hastighetsökning) låg Chronbach’s alpha på 0,85, vilket innebär att det kan ses 
som två separata test, ett för stora hastighetsökningar och ett för små hastighetsökningar.
För problemlösningen med hastighet vid inbromsning var Chronbach’s alpha 0,94. 

Reliabilitet av SNS
För reliabilitetsundersökningen av SNS så var Chronbach’s alpha 0,84 för de 13-items 
som tidigare använts av Fagerlin et al. (2007). Inkluderas item 14 i analysen så ökar 
Chronbach’s alpha till 0,852. Exkluderas sedan item 12 (r = 0,30 med övriga 14 items) 
och item 13 (r = 0,10 med övriga 14 items) vilka var de som korrelerade lägst med övriga 
items (alla andra items korrelerade från r = 0,39 upp till r = 0,72 med övriga items) så 
ökar Chronbach’s alpha till 0,87. Detta innebär att resultatet av fråga 1-11 samt 14, vilket 
hade högst Chronbach’s alpha, kommer användas för korrelationsanalyserna. 

Korrelationer
För att se om korrelation fanns mellan trafikproblemlösningarna och SNS så summerades 
absolutavvikelsen för varje del, d.v.s. avvikelserna kvadrerades och sedan drogs roten ur 
dessa för att bli av med eventuellt negativ avvikelse, m.a.o. alla avvikelser som positiva 
tal, och testades sedan mot skattningarna för SNS. 

Tabell 4. Korrelation mellan SNS och trafikproblemlösning samt SNS och matematisk 
prestation.

SNS
Skattningar av olycksrisker -,119 n.s.
Skattningar av restidsvinster -,196 n.s.
Skattningar av inbromsningshastigheter -,081 n.s.
Betyg i matematik B -,451**

Matematiska studier på högre nivå än matematik B -,317*

n.s.=icke signifikant. *p åsidigt t-test **p åsidigt t-test.a

Det fanns ingen korrelation mellan betyg i matematik B eller någon av prestationerna på 
trafikproblemlösningarna. Det fanns inte heller någon korrelation mellan matematiska 
studier på högre nivå än matematik B eller någon av prestationerna på 
trafikproblemlösningarna.

a
Betygen för Matematik B kvantifierades genom att betyg, IG = 0, G = 1, VG = 2, MVG = 3. För de som 

hade det gamla systemet med betygen 1-5 kodades de som 1 = 0, 2 = 0, 3 = 1, 4 = 2, 5 = 3, för att matcha 
det nya betygsystemet. Matematikstudier på högre nivå än matematik B kvantifierades genom att, ingen 
högre utbildning = 0 och högre utbildning = 1. Hur mycket högre utbildning man läst togs alltså inte i 
beaktande.
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Power
Risken för typ-II fel var liten för korrelationerna mellan trafikproblemlösningarna och 
SNS. Power låg på 0,85 mellan SNS och olycksrisker, och något högre (0,87) mellan SNS 
och restidsvinster samt mellan SNS och inbromsningshastigheter. Beräkningen gjordes 
för korrelation på (r = 0,4) (för tvåsidig prövning,  Power var lägre för 
olyckrisker (0,85) då endast 58 UD fullföljde denna del medan 60 UD fullföljde 
tidsvinsterna (0,87) och 61 UD fullföljde inbromsningshastigheter (0,87).

Diskussion

Syftet med denna studie var att replikera resultaten med skattningar av olycksrisker, 
restidsvinster och inbromsningshastigheter från Svenson (2009). Även skalegenskaperna 
för SNS översatt till svenska från engelska har undersökts samt om resultat från SNS 
korrelerar med olycksrisker, restidsvinster och inbromsningshastigheter. De bias som 
tidigare hittats bestod och ratioregelns prediktioner kunde inte falsifieras. Det SNS-
formulär som använts i denna studie hade en hög Chronbach’s alpha. Det visade sig att 
SNS inte korrelerade med förmågan att uppskatta olycksrisker, restidsvinster eller
inbromsningshastigheter. Däremot fanns en intressant signifikant och moderat korrelation
med hur väl undersökningsdeltagarna presterat under matematik B på gymnasial nivå.
SNS korrelerade även signifikant och moderat med vilken utbildningsnivå 
undersökningsdeltagarna läst matematik på.

Då reliabiliteten var hög för SNS är det fullt rimligt att dra slutsatser utifrån detta test. 
Det tycks till viss del kunna mäta den matematiska förmågan då det korrelerade moderat 
och signifikant med betyg i matematik B. Detta är i linje med de resultat Fagerlin et al. 
(2007) visat i sin studie där de frågor som korrelerade bäst med det objektiva 
numeracytest som använts av dem låg på samma nivå. En anledning till att korrelationen 
för hela testet blev högre då SNS i denna undersökning jämförts mot betyget i matematik 
B, än den blev då Fagerlin et al., (2007) jämförde SNS mot ett objektivt numeracy-test, 
kan bero på att en stor del av de SNS-items som använts frågar efter hur pass mycket
olika aspekter av matematik och statistik gillas. Då det under en matematisk kurs finns
utrymme för inlärning, vilket kan antas påverkas av intresset för ämnet, kan detta ha varit 
orsak till den högre korrelationen. Denna möjlighet till inlärning fanns inte för det test 
som Fagerlin et al. (2007) administrerat till sina undersökningsdeltagare då numeracy i 
deras studie enbart behandlar hur individer oförberett klarar av enklare matematiska 
operationer. Även om det fanns en skillnad mellan korrelationerna så låg de ändå nära 
varandra vilket kan bero på att graden av numeracy antagligen är av betydelse för 
matematisk förmåga.

Eftersom Chronbach’s alpha var hög för testen med inbromsningshastigheter samt 
olycksrisker och eftersom det finns en rimlig förklaring till varför den inte var lika hög 
för testet med restidsvinster tyder det på reliabla mått. Att även SNS hade en hög 
reliabilitet visar på att måtten för korrelationsanalysen mellan SNS och trafikproblemen
var stabila. Detta styrker att det rimligt att utifrån denna undersökning anta att SNS inte 
korrelerar med trafikproblemen. Dock är generaliserbarheten begränsad då majoriteten av 
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UD var psykologistudenter. Anledningen till att SNS korrelerar med den matematiska 
förmågan men inte med trafikproblemen kan bero på att trafikproblemen innefattar så 
pass komplicerade beräkningar att den matematiska förmågan inte blir till hjälp vid 
skattning av dem. För uppskattningar av hastigheter vid inbromsning samt för 
uppskattningar av olycksrisker så är inte heller all information given vilket innebär att det 
även kommer in en ren kunskapsaspekt utöver den rent matematiska förmågan som krävs 
för att göra dessa skattningar. En individ måste till exempel känna till att olyckrisken 
ökar med en exponent på 4 för dödsolyckor ((V2/V1)

4) för att kunna göra något sånär bra 
uppskattningar. Anledningen till att detta ej angavs var att det inte avsågs undersöka den 
rent matematiska förmågan utan att se hur undersökningsdeltagarna trodde att 
olyckriskerna ökade med den information de hade innan eftersom undersökningen avsåg 
att mäta hur folk till vardags uppskattar olyckriskökningar. Samma sak gäller för 
faktumet att inbromsning inte sker linjärt utan med en negativ exponent. Anledningen till 
att friktionen angavs var för att minska risken att deltagarna utgick från till exempel sin 
egen gamla bil med dåliga bromsar eller dylikt. Tanken var att deltagarna utgår från 
samma inbromsningsförmåga och ge dem möjligheten att göra kompensationer om de 
drar slutsatser utifrån erfarenheten av inbromsningar då de själva kört bil. Dock kan det
antas att denna faktor väger mindre tungt eftersom en individ måste känna till formeln för 
inbromsning för att kunna använda friktionsvärdet på ett funktionsdugligt sätt. 

Att reliabiliteten för testet med restidsvinster var markant lägre än för testet med 
inbromsningshastigheter samt testet med olycksrisker behöver inte nödvändigtvis betyda 
att denna del av testet inte är pålitlig. Detta eftersom frågorna 1, 4 samt 6 – 8 för 
restidsvinster endast hade en ökning på 10-20 km/h, mellan den lägre och den högre 
medelhastigheten i det fullständiga paret, medan frågorna 1, 2 och 5 hade en ökning på 
50-70 km/h, mellan de båda medelhastigheterna i det fullständiga paret. Då en större 
ökning kan ge ett större fel vid uppskattning kan detta ha påverkat reliabiliteten i denna 
del av testet utan att innebära att testet i sig är tveksamt. Detta beror förmodligen på att 
effekten av de större hastighetsökningarna (50-70 km/h) har överskattats och effekten av 
de mindre ökningarna av medelhastighet (10-20 km/h) har underskattats, och de båda 
typerna av frågor kan i detta avseende ses som två olika test, eller olika typer av frågor. 
Detta stöds även av att Chronbach’s alpha var högt inom de båda typerna av frågor, vilket 
tyder på att mätningen är pålitlig men att det uppstår en markant skillnad i 
uppskattningarna då det rör sig om markant olika stora medelhastighetsökningar. Ett bias 
som gör att folk generellt sett överskattar restidsvinsteffekten för stora ökningar från 
högre medelhastigheter samt underskattar dem för mindre ökningar från lägre 
medelhastigheter verkar alltså finnas i enlighet med tidigare studier av (Svenson, 2008; 
Svenson, 2009). Det är oklart om det är beroende på hur stor medelhastighetsökning som 
gjorts, eller om det beroende på om referensparet har en högre eller lägre 
originalhastighet än jämförelseparet, som skapar detta bias. Då det var stora ökningar av 
medelhastighet i referensparet är också originalhastigheten högre än för jämförelseparet, 
och då det var små hastighetsökningar i referensparet har det också en lägre 
originalhastighet än jämförelseparet. Detta är något som är intressant att ta upp i fortsatt 
forskning på området. Dock så tycks ratioregeln bestå då inga signifikanta skillnader 
fanns mellan ratioregeln och de svar UD givit i denna studie, vilket styrker ytterligare att 
ratioregeln predicerar väl hur folk tänker kring tidsvinstfrågor. 
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Eftersom undersökningen visade en hög power för korrelationerna mellan SNS och 
olycksrisker, restidsvinster och inbromsningshastigheter så är det liten risk att en moderat 
korrelation har missats. Det tycks alltså inte vara så att en hög subjektiv numeracy (mätt 
med SNS) tyder på en hög förmåga att uppskatta hur mycket tid man vinner på att köra 
fortare samt uppskatta de risker som föreligger med att öka sin hastighet i trafiken. 
Eftersom det inte heller fanns någon korrelation mellan betyg i matematik B och 
uppskattningar av tidsvinster, inbromsningshastigheter samt olycksrisker verkar det som 
att hur bra en individ presterar matematiskt i skolan inte är avgörande för hur pass bra 
individen uppskattar dessa trafikvariabler. Även om måttet, betyg för matematik B inte är 
så omfattande ger det visst stöd till antagandet, att matematisk förmåga inte förbättrar 
uppskattningarna av olycksrisker. Detta visades tidigare av Svensons (2009) studie då 
han även testade ingenjörsstudenter, vilka kan antas vara mer matematiskt bevandrade än 
psykologistudenter, då dessa inte presterade bättre än psykologistudenter på denna typ av 
frågor. 

En annan orsak till att varken betyget i matematik B eller SNS i denna studie korrelerade
med skattningarna av tidsvinster, inbromsningshastigheter och olycksrisker kan vara att 
skattningarna gjordes på en mer eller mindre intuitiv grund då deltagarna inte fick 
använda sig av formella beräkningar. Den grad av huvudräkning som använts har dock 
med all sannolikhet varierat mellan individer då de själva fick välja hur länge de skulle 
tänka efter i varje uppgift. För restidsvinster tycks ytterligare en orsak vara att folk tycks 
glömma bort, eller missa att en sträcka passeras fortare då den körs i en högre 
medelhastighet vilket medför att det krävs en större hastighetsökning ju fortare man kör
för att uppnå samma restidsvinst. Detta visas genom att ratioregeln, vilken bygger på att 
jämförelsen av kvoterna mellan de två hastighetsökningarna, tycks predicera relativt väl 
hur folk gör dessa uppskattningar. Det tycks finnas något av en tankefälla, som ej tycks 
avhjälpas av matematisk kunskap och hög numeracy, då folk skall göra denna typ av 
uppskattning. Att detta faktiskt blir ett problem i trafiken stöds av att Haglund och Åberg 
(2000) fann att det finns ett starkt samband mellan vilken hastighet folk har för avsikt att 
hålla och den hastighet de sedan faktiskt kör i.

Det våld en kropp utsätts för vid en kollision kan jämföras med att falla fritt från ett 
höghus. Om kollisionen sker i 50 km/h motsvarar det ett fall från tredje våningen, vid 70 
km/h ett fall från sjätte våningen och vid 90 km/h ett fall från 10 våningen. När det gäller 
fotgängare som blir påkörda så dör två av tio som blir påkörda i 30 km/h och åtta av tio 
som bli påkörda i 50 km/h (Vägverket, 2007). Med vilken hastighet en fotgängare (eller 
annat objekt) blir påkörd då föraren ej hinner stanna, på grund av för hög hastighet då den 
upptäcker att den måste stanna, är vad som simuleras av frågorna med
inbromsningshastighet. Då både inbromsningshastigheter och olycksrisker underskattas 
kraftigt signalerar det att förare har extremt dålig insikt i hur farliga hastighetsökningar är
och att fortkörning är ett kraftigt underskattat problem. Detta blir ytterst farligt 
exempelvis då en förare kör i ett tätbebyggt område där det är 30 km/h som 
hastighetsgräns och med den hastigheten har möjlighet att precis stanna för en person
som springer ut i vägen, men istället kör i 50 km/h. Då skulle föraren inte ens hinna 
påbörja inbromsningen utan träffa personen med samma hastighet. I denna studie har 
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undersökningsdeltagarna dock i genomsnitt angett att de tror de hinner sakta ner till 
21km/h, i det fall de precis hunnit stanna då de har en hastighet på 30 km/h när de
upptäcker att de måste stanna, men istället kör i 50 km/h då de upptäcker att de måste 
stanna. Sett till dödligheten så är detta ytterst farligt då en kollision med fotgängare med 
den i denna studie uppskattade hastigheten på 21 km/h har en dödlighet på under två av 
tio, medan en kollision i den verkliga hastigheten på 50km/h, har en dödlighet på åtta av 
tio. Åberg och Wallén Warner (2008) menar på att det kan vara svårt för folk att hålla 
hastigheten då de upplever ett krav från andra trafikanter att köra fortare. Att folk i regel 
har svårt att förstå sig på risker och vinster beroende av hastighet skapar en kollektiv 
okunskap vilket är problematiskt i synnerhet då folk känner sig pressade att hålla 
trafikrytmen men ytterst få förstår vilka riskökningar det innebär. 

Lipkus (2007) menar att det finns problem i operationaliseringen av risker om dessa skall 
vägas samma till en sammanlagd riskfaktor. Frågan här är om det är lämpligast att addera 
eller multiplicera risker med varandra och vilket förhållningssätt som är lämpligast för att
väga samman hur stor risken är för ett utfall och hur allvarliga konsekvenserna blir av 
utfallet; i analogi med en förkylning jämfört med cancer. Paralleller kan dras till trafiken 
från detta resonemang då det kan vara av nytta att väga samman risken med att köra i en 
viss hastighet och konsekvenserna det kan få av att köra i denna hastighet. Det kan också 
vara av nytta att väga in förtjänsten av att köra fortare och som demonstrerat i både denna 
och tidigare studier (Elvik, 2010; Svenson, 2008; Svenson 2009; Svenson & Salo, 2010) 
kan det vara mycket svårt att avgöra endast en av dessa faktorer. Detta innebär att det för 
den genomsnittlige föraren är svårt att väga samman någon sorts totalrisk.

Garcia-Retamero och Galesic (2010) har visat på att folk har lättare att förstå numerisk 
information i termer av absoluta riskreduktioner istället för relativa riksreduktioner. Detta 
gäller rimligtvis även för riskökningar och kan således vara en del av förklaringen till 
varför folk har svårt att göra korrekta uppskattningar kring tidsvinster, 
inbromsningshastigeter och olycksrisker då ökningar och minskningar av hastigheterna i 
denna typ av frågor ska bedömas relativt till en utgångshastighet. Garcia-Retamero och 
Galesic (2010) visade även att visuella hjälpmedel i form av ikon-fält (icon arrays), eller 
stapeldiagram underlättar förståelsen för numerisk information både då risker presenteras 
i form av absolutvärden och relativa värden. Keller och Siegrist (2009) visade även att 
olika metoder att uttrycka risker inte enbart ger olika riskperception utan hur de olika 
metoderna tolkas är beroende av hur hög numeracy bedömaren har. Vilken metod som är 
bäst för att instruera folk om risker i trafiken kan alltså variera beroende på deras 
numeracy och är en intressant problemställning för vidare forskning. Andra faktorer som 
kan tänkas inverka på hur skattningarna sker, och är intressanta att undersöka i framtida 
projekt, är intelligens, eller om en skillnad uppstår då individer får skatta trafikproblemen 
med tanken att de själva kör jämfört med då de får skatta dem med tanken att någon 
annan kör.

Sammanfattningsvis så kan man alltså utifrån denna studie se att det finns tydliga bias i 
hur olycksrisker, restidsvinster och inbromsningshastigheter skattas, så som Svenson 
(2009) visat tidigare och även ratioregeln styrks ytterligare. SNS översatt till svenska från 
engelska har bra skalegenskaper och likaså det test som använts för att mäta skattningar 
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av trafikproblemen. Ingen korrelation mellan SNS och trafikproblemen fanns, däremot en 
korrelation mellan SNS och prestationen i matematik på gymnasial nivå, samt med graden 
av matematisk utbildning. Det visade sig också att god matematisk förmåga i form av att 
ha presterat väl på matematik i gymnasiet inte tycks vara till någon hjälp för att klara av 
trafikskattningarna. Det finns flera metoder som kan tänkas underlätta förståelsen för 
numerisk information, t.ex. ikon-fält använt av Garcia-Retamero och Galesic (2010). Hur 
dessa kan användas för att minska det bias som finns för trafikskattningarna kan vara 
väldigt bra att undersöka då det finns en möjlighet att det kan öka trafiksäkerheten. 

Då det visat sig i denna studie att riskuppfattningar i trafiken är ett område som för 
många tycks vara mycket svårt, och det av andra studier visat sig att det även gäller 
riskuppfattningar inom andra områden så är det av stor vikt att fortsätta arbetet med att 
försöka utveckla förståelsen för denna problematik. Särskilt viktigt att förstå sig på risker 
blir det då det rör sig om sin egen och andras hälsa, och optimalt är om man på ett 
effektivt sätt kan lära ut hur man förbättrar denna förståelse. Även om det kan vara svårt 
att lära sig att göra bra uppskattningar och få en gedigen kunskap i hur beräkningar av 
olika typer av risker skall göras så är det bra att vara uppmärksam på inom vilka områden 
som det generellt sett sker överskattningar eller underskattningar. Med det i åtanke kan 
det i viss utsträckning förmodligen möjliggöra förmågan att kompensera, i viss 
utsträckning, för bristande förmåga att göra korrekta bedömningar. Medvetenheten om 
vilka underskattningar av risker som lätt tycks ske medför eventuellt en säkrare framfart
både i livet och på vägen. 
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APPENDIX

Följande är den enkät som använts i denna undersökning.

INSTRUKTION

När man ökar hastigheten ökar också risken för en olycka med eller utan personskada. Vi 
vill nu att du uppskattar hur stor du tror risken blir om man höjer hastigheten. Mer 
specifikt vill vi att du bedömer hur stor risken blir för en olycka med personskada (det 
inkluderar dödsolycka) om man höjer hastigheten. 

Du ger dina bedömningar i form av procent.

Det betyder att om du skriver 100, så anser du att risken är exakt densamma vid den 
högre hastigheten som vid den lägre. Om risken vid den högre hastigheten är tre gånger 
så stor skriver du 300, om den är 50 % större skriver du 150 % etc.

________________________________________________________________________

(1) Den ursprungliga hastigheten var  30 km/h
den höjda 40 km/h

Den högre risken för en personskadeolycka vid höjd hastighet blir _______%
(Risken vid den lägre hastigheten motsvarar 100 %)
________________________________________________________________________

(2) Den ursprungliga hastigheten var  80 km/h
den höjda 90 km/h

Den högre risken för en personskadeolycka vid höjd hastighet blir _______%
(Risken vid den lägre hastigheten motsvarar 100 %)
________________________________________________________________________

(3) Den ursprungliga hastigheten var    60 km/h
den höjda 130 km/h

Den högre risken för en personskadeolycka vid höjd hastighet blir _______%
(Risken vid den lägre hastigheten motsvarar 100 %)
________________________________________________________________________
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(4) Den ursprungliga hastigheten var  30 km/h
den höjda 50 km/h

Den högre risken för en personskadeolycka vid höjd hastighet blir _______%
(Risken vid den lägre hastigheten motsvarar 100 %)
________________________________________________________________________

(5) Den ursprungliga hastigheten var  110 km/h
den höjda 130 km/h

Den högre risken för en personskadeolycka vid höjd hastighet blir _______%
(Risken vid den lägre hastigheten motsvarar 100 %)
________________________________________________________________________

(6) Den ursprungliga hastigheten var    70 km/h
den höjda 110 km/h

Den högre risken för en personskadeolycka vid höjd hastighet blir _______%
(Risken vid den lägre hastigheten motsvarar 100 %)
________________________________________________________________________

(7) Den ursprungliga hastigheten var  50 km/h
den höjda 70 km/h

Den högre risken för en personskadeolycka vid höjd hastighet blir _______%
(Risken vid den lägre hastigheten motsvarar 100 %)
________________________________________________________________________

(8) Den ursprungliga hastigheten var    80 km/h
den höjda 120 km/h

Den högre risken för en personskadeolycka vid höjd hastighet blir _______%
(Risken vid den lägre hastigheten motsvarar 100 %)
________________________________________________________________________
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INSTRUKTION

I Sverige liksom i andra länder bygger man om vägar för att framkomlighet och 
medelhastighet ska bli bättre. Helst vill man ju bygga om så att resenärerna vinner så 
mycket tid som möjligt efter ombyggnaden.  I följande uppgifter skall du själv välja en 
medelhastighetsökning efter en ombyggnad av en 10 km lång vägsträcka. Du förstår strax 
vad som avses.

Både väg A och B har lika långa 10 km långa vägsträckor som man planerar att bygga 
om.  Alla ombyggnadsförslag i det följande gäller 10 km långa vägsträckor. 

Vi ber dig titta på den vägsträcka A eller B, som har komplett information om 
medelhastigheter före och efter en ombyggnad. 

Därefter ska du uppskatta den hastighet som ger samma restidsvinst som det kompletta 
alternativets hastighetshöjning. Här kommer ett exempel:

A B

Hastighet nu:            30 km/tim Hastighet nu:               60 km/tim

Efter ombyggnad:     40 km/tim Efter ombyggnad:  _____ km/tim

Din uppgift är att fylla i den medelhastighet som det andra alternativet måste få efter en 
ombyggnad för att ge samma restidsvinst som det med komplett information.
_______________________________________________________________________

(1)
A B

Hastighet nu:            40 km/tim Hastighet nu:               80 km/tim

Efter ombyggnad:     50 km/tim Efter ombyggnad:  _____ km/tim

Fyll i hastigheten som gör alternativen likvärdiga vad gäller tidsvinst
________________________________________________________________________
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(2)
A B

Hastighet nu:               40 km/tim Hastighet nu:            60 km/tim

Efter ombyggnad:______ km/tim Efter ombyggnad:   110 km/tim

Fyll i hastigheten som gör alternativen likvärdiga vad gäller tidsvinst
________________________________________________________________________

(3)
A B

Hastighet nu:             30 km/tim Hastighet nu:            60 km/tim

Efter ombyggnad: _____km/tim Efter ombyggnad:   110 km/tim

Fyll i hastigheten som gör alternativen likvärdiga vad gäller tidsvinst
________________________________________________________________________

(4)
A B

Hastighet nu:            30 km/tim Hastighet nu:            60 km/tim

Efter ombyggnad:     50 km/tim Efter ombyggnad_____ km/tim

Fyll i hastigheten som gör alternativen likvärdiga vad gäller tidsvinst
________________________________________________________________________

(5)
A B

Hastighet nu:              30 km/tim Hastighet nu:            60 km/tim

Efter ombyggnad: _____ km/tim Efter ombyggnad:   130 km/tim

Fyll i hastigheten som gör alternativen likvärdiga vad gäller tidsvinst
________________________________________________________________________
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(6)
A B

Hastighet nu:            30 km/tim Hastighet nu:             60 km/tim

Efter ombyggnad:     40 km/tim Efter ombyggnad: _____km/tim

Fyll i hastigheten som gör alternativen likvärdiga vad gäller tidsvinst
________________________________________________________________________

(7)
A B

Hastighet nu:            50 km/tim Hastighet nu:             80 km/tim

Efter ombyggnad:     60 km/tim Efter ombyggnad: _____km/tim

Fyll i hastigheten som gör alternativen likvärdiga vad gäller tidsvinst
________________________________________________________________________

(8)
A B

Hastighet nu:             90 km/tim Hastighet nu:            40 km/tim

Efter ombyggnad: _____km/tim Efter ombyggnad:     50 km/tim

Fyll i hastigheten som gör alternativen likvärdiga vad gäller tidsvinst
________________________________________________________________________
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INSTRUKTION

När man ökar hastigheten ökar också stoppsträckan. Tänk dig att du kör en bil på en 
provbana och vid ett givet tecken bromsar maximalt.

Bromsningen sker på en torr asfalt med god friktion (fysikaliskt beskrivs friktionen med 
är en uppmärksam förare som har 1 sek reaktionstid från det att en 

stoppsignal dyker upp. Vid den punkt där du har stannat bilen ställer du en vägbock.

Därefter kör du samma bil men med en högre hastighet och stoppsignalen dyker upp vid 
exakt samma ställe som vid det första tillfället då du hade en lägre hastighet. Du bromsar 
maximalt som tidigare. 

Eftersom du kör fortare när stoppsignalen dyker upp så hinner du inte stanna före bocken 
som då du hade en lägre hastighet. I stället passerar du bocken. Och nu är din uppgift att 
uppskatta hur stor hastigheten är när bocken passeras då du har en högre hastighet.

Du ger dina bedömningar i km/h.

________________________________________________________________________

(1) Den lägre hastigheten är  30 km/h
den högre är 40 km/h

Hastigheten vid bocken för bilen som bromsar från högre hastighet är __________km/h
________________________________________________________________________

(2) Den lägre hastigheten är  80 km/h
den högre är   90 km/h

Hastigheten vid bocken för bilen som bromsar från högre hastighet är ___________km/h
________________________________________________________________________

(3) Den lägre hastigheten är  60 km/h
den högre är 130 km/h

Hastigheten vid bocken för bilen som bromsar från högre hastighet är ___________km/h
________________________________________________________________________
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(4) Den lägre hastigheten är  50 km/h
den högre är     70 km/h

Hastigheten vid bocken för bilen som bromsar från högre hastighet är ___________km/h
________________________________________________________________________

(5) Den lägre hastigheten är   80 km/h
den högre är 120 km/h

Hastigheten vid bocken för bilen som bromsar från högre hastighet är ___________km/h
________________________________________________________________________

(6) Den lägre hastigheten är  30 km/h
den högre är    50 km/h

Hastigheten vid bocken för bilen som bromsar från högre hastighet är ___________km/h
________________________________________________________________________

(7) Den lägre hastigheten är 110 km/h
den högre är 130 km/h

Hastigheten vid bocken för bilen som bromsar från högre hastighet är ___________km/h
________________________________________________________________________

(8) Den lägre hastigheten är  70 km/h
den högre är   110 km/h

Hastigheten vid bocken för bilen som bromsar från högre hastighet är ___________km/h
________________________________________________________________________
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INSTRUKTION

Skatta nedan hur du uppfattar dig själv gällande följande frågor. Använd skalan 1 – 6 
med endast heltal.

________________________________________________________________________

Hur bra tycker du att du är på att arbeta med bråkräkning?
(1 = inte bra alls, 6 = extremt bra) ____

Hur bra tycker du att du är på att arbeta med procenträkning?
(1 = inte bra alls, 6 = extremt bra) ____

Hur bra tycker du att du är att beräkna 15% dricks? 
(1 = inte bra alls, 6 = extremt bra) ____

Hur bra tycker du att du är på att räkna ut hur mycket en tröja kommer att 
kosta om det är 25% rabatt?

(1 = inte bra alls, 6 = extremt bra) ____

När du läser en nyhetstidning, i vilken utsträckning tycker du att tabeller 
och diagram underlättar för dig att förstå artikeln de berör? 

(1 = extremt lite, 6 = extremt mycket) ____

När folk talar om för dig hur stor chansen är att någonting kommer hända,
föredrar du då att de använder ord (t.ex. ”det händer sällan”) eller siffror
(t.ex. ”det är 1% chans”)? 

(1 = föredrar alltid ord, 6 = föredrar alltid siffror) ____

När du hör väderprognosen, föredrar du prognoser där det används procentsatser
(t.ex. ”det kommer vara 20% sannolikhet att det regnar idag”) eller prognoser där 
endast ord används (t.ex. ”det är en liten sannolikhet att det regnar idag”)? 

(1 = föredrar alltid procentsatser, 6 = föredrar alltid ord) ____

Hur ofta tycker du att siffror som information underlättar din förståelse av 
någonting?

(1 = extremt sällan, 6 = extremt ofta) ____
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När du läser om hur sannolikt det är att någonting händer, hur mycket underlättar 
det att se den exakta procentsatsen (t.ex. 45% sannolikhet)?

(1 = inte alls, 6 = extremt mycket) ____

Hur mycket tycker du om statistik?
(1 = inte alls, 6 = extremt mycket) ____

Hur ofta använder du procentsatser i en konversation (t.ex. ”Jag är till 75% klar 
med packandet”)?

(1 = extremt sällan, 6 = extremt ofta) ____

När du frågar någon vad klockan är, föredrar du då att de talar om den exakta 
tiden för dig (”klockan är 10:04”) eller den ungefärliga tiden (”klockan är straxt 
efter 10”)?

(1 = föredrar alltid  den exakta tiden, 
6 = föredrar alltid den ungefärliga tiden) ____

Hur ofta uttrycker du en åsikt genom att använda siffror (t.ex. ”på en skala 1-10, 
så ger jag det 7”)?

(1 = extremt sällan, 6 = extremt ofta) ____

Hur bra tycker du att du är på att förstå och använda dig av matematiska 
formler?

(1 = inte bra alls, 6 = extremt bra) ____

Hur pass väl tror du att du presterade på problemlösningsuppgifterna i denna 
undersökning? 

(1 = inte bra alls, 6 = extremt bra) ____

________________________________________________________________________


