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HJÄRNAN HINNER INTE MED TEKNIKEN
Vår hjärna är inte utvecklad att hänga med i trafi kens höga hastigheter. Vi har en medfödd rädsla 

eller respekt för höjder, brand, ormar, ja till och med för mammutar och sabeltandade tigrar. Men 

fordon och höga hastigheter är en så ny företeelse att den måste läras in. 

Tuula Kareketo, neuropsykolog med speci-
alintresse för perceptionsforskning, det vill 
säga tolkning av inkommande sinnesintryck, 
tillika styrelseledamot i SMC, förklarar att 
det inte fi nns några enkla regler för hur man 
ska klara sig bättre i trafi ken. Inom percep-
tionsforskningen har detta med uppmärk-
samhet studerats ur många vinklar. Bara 
det faktum att perception betyder ”tolkning 
av inkommande sinnesintryck” säger en del 
om problematiken. 

-Vi kan inte vara säkra på att vi alltid 
ser det vi tror att vi ser. Vi ser ofta det vi 
förväntar oss att se alternativt tolkar det vi 
ser på ett felaktigt sätt. Varför skulle an-
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nars dessa oförklarliga och tragiska olyckor 
hända vid jakt, då jägaren kunde svära på 
att det var en älg man sköt mot medan det 
faktiskt var en människa? Lika lite som jä-
garen ville skjuta en människa, lika lite vill 
nog gemene bilist köra på en motorcyklist 
eller annan trafi kant. Nej, det handlar om 
att förstå att vi inte kan greppa allt med vår 
syn och våra sinnen. 

HJÄRNAN SCANNAR EFTER FAROR, MAT 
OCH ”NÖJEN”
De hastigheter som uppnås i dagens trafi k 
är mycket nya för den mänskliga hjärnan. Vår 
hjärna vill skydda oss från faror, det är en av 

dess främsta prioriteringar, vid sidan av att 
hitta föda och föröka oss. 

Sedan urminnes tider har vi exempelvis 
varit vaksamma mot höjder eftersom det all-
tid varit förenat med livsfara att falla nedför 
ett brant stup. Därför får de fl esta av oss 
en hisnande känsla då vi står på 56:e vå-
ningen och tittar ut, trots att vi står bakom 
tjocka glas där vi omöjligen kan falla. Många 
upplever även ett obehag då de står nära en 
stor brand, trots att man själv inte är i fara. 
Det beror på att vi för vår överlevnad har va-
rit tvungna att undvika liknande faror, säger 
Tuula och fortsätter: 

-Att vara rädd för faror som funnits i 
alla tider fi nns inlärt i vår hjärna trots att 
förnuftet säger att det inte är farligt. Men 
farter däremot är så nytt så våra hjärnor har 
inte kunnat skapa den beredskap som den 
skulle behöva för att vi skulle inse farorna 
med dem. Vi har helt enkelt inte inbyggt den 
försvarsmekanism som kunde skydda oss 
mot höga farter.

VARSELVÄST OCH AVVIKANDE FÄRGER
Det är en utmaning för perceptionsforsk-
ningen att förklara hur vi i dessa höga farter 
snabbt ska kunna göra riktiga tolkningar av 
det vi ser. Vad man vet är att objekt som 
har samma styrka av ljus är svåra att upp-
fatta. 
Om du exempelvis kör i ett rött ställ och det 
har samma ljusstyrka som den bakomvaran-
de gröna skogen så kan din fart bli extremt 
svår för medtrafikanterna att uppfatta.  
Perceptionsforskningen säger dock en sak 
klart och tydligt; bär något avvikande. En 
varselväst till exempel blir så mycket effek-
tivare om den har ett svart band över mit-
ten. Det bryter av och risken att få samma 
grad av ljus på hela västen minimeras. Men 
det fi nns inget enkelt svar på hur man ska 
klä sig för att synas men man bör förstå 
att det handlar om mer komplexa saker än 
att bilisterna inte skulle bry sig om att titta 
efter. Det fi nns säkert de som bara kör ut 
men det fi nns så många andra förklaringar 
som är oerhört viktiga att fortsätta utreda, 
avslutar Tuula. 

Bakgrundsfakta: Lennart Lundgren anser 
att trafi kutbildningen bör snegla på pilotut-
bildningen för att öka trafi ksäkerheten. Han 
tror han att det fi nns mycket att vinna på 
att ta hänsyn till och beakta den mänskliga 
faktorn i trafi ken. Själv har han cirka 40 års 
erfarenhet från vägtrafi ken varav cirka 20 år 
som motorcyklist, men även cirka 20 år som 
pilot, både som helikopterförare i försvaret, 
och som trafi kfl ygare på Linjefl yg och SAS.
Här följer en kortad version av Lennarts 
artikel. Hela artikeln finns att läsa på
www.mcfolket.se

Du kör på en huvudled och skall precis pas-
sera avtagsvägen med en väntande bil. Då 
sätter han plötsligt fart och kör ut rakt framför 
dig! Du bromsar för allt vad du är värd och 
lyckas undvika en kollision. I bilen skymtar du 
ett förvånat ansikte med uppspärrade ögon. 
Adrenalinet pumpar! Du hör dig själv skrika i 
hjälmen: ”Idiot”! Var han det? Nej, faktum är, 
att han troligen bara var en helt vanlig genom-
snittlig bilförare, med normal syn och förhål-
landevis gott omdöme. 

De fl esta av oss motorcyklister råkar nog 
ut för liknande situationer ett par gånger per 
säsong! För alltför många slutar det inte så 
lyckligt som här. Många omkommer, eller blir 
skadade för livet i olyckor där bilförare inte 
upptäcker motoriserade tvåhjulingar i tid. 
Hur är detta möjligt, och vad kan vi göra för att 
minska denna typ av händelser?

Låt oss titta närmare på några av våra 
fysiska begränsningar, som har betydelse för 
hur vi fungerar i förarsituationer. 

MAN SER DET MAN FÖRVÄNTAR SIG
Vi ser med våra ögon, men det är hjärnan som 
hanterar och tolkar det som fi nns inom vårt 
synfält. Detta fungerar bra när vi ställs inför 
situationer som vi är vana vid. Skulle hjärnan 
notera allt som ögonen ser, skulle systemet 
kollapsa när vi rör oss i en komplicerad miljö, 
till exempel om vi skulle bearbeta allt vi ser 
på en gata i en större stad. I stället väljer 
hjärnan ut det den tror är viktigt för oss. Den 
jämför nämligen med tidigare erfarenheter. 
En form av omedveten inlärning alltså. Har vi 
inte sett en motorcykel på hela vinterhalvåret 
så upplever alltså hjärnan den inte som viktig 
att notera, när den dyker upp i trafi kbilden på 
vårkanten.

Dessutom registrerar hjärnan lättast det 
vi söker efter. Om vi skall köra ut på en väg, 
och kollar om det kommer några bilar som vi 

måste vänta på, så söker hjärnan efter bilar – 
inte motorcyklar. Vi har helt enkelt en tendens 
att se det vi förväntar oss att se.
Personer som får ”gästsitta” i cockpit, har 
mycket svårt att på håll upptäcka andra fl yg-
plan i luften, även om de får dem utpekade 
för sig. Hjärnan vet helt enkelt inte vad den 
letar efter.

Hur stort är föremålet? Ligger det över, 
eller under horisonten? Är det mörkt eller 
ljust till färgen? Har man fl ugit några år, och 
vant sig vid att lätt upptäcka andra fl ygplan 
kan man ibland undra om personen kan se 
överhuvudtaget – precis som man undrar över 
föraren som kör ut rakt framför en, när man 
kör motorcykel. Det är alltså bara att inse att 
den mänskliga hjärnan inte fungerar bättre 
än så. Den måste få lära sig, och öva, för 
att klara ut situationer den är ovan vid. Inom 
fl yget löser man detta problem genom att öva 
på sällsynta situationer i simulatorer.

Hjärnan agerar på två sätt. Snabbt med 
reflexer och lite långsammare genom en 
”tankeprocess”. Vissa refl exer är medfödda, 
men de fl esta är inlärda. Vi trillar och slår oss 
som små, och lär oss på det viset att refl ex-
mässigt skydda oss genom att ta emot oss 
med händerna. Priset för denna lärdom är ett 
skrubbsår. Priset för ett misstag på hojen el-
ler i ett fl ygplan, kan vara invaliditet eller dö-
den. Möjligheterna till inlärning som ger rätt 
refl exer, är således små, eller obefi ntliga. Man 
behöver således inte vara ”en idiot”, för att 
begå misstag! Det kan hända oss alla.

Hur kan du som människa träna på att 
reagera rätt, snabbt och refl exmässigt i en 
överraskande och ovanlig situation? Jo, gör 
som inom trafi kfl yget: Förbered dig mentalt, 
öva, på olika situationer, ofta. Öva sedan 
ännu mer. 

En pilot förnyar sitt certifi kat var sjätte 
månad. Då ingår träning i simulator. Normal-
piloten utsätts således för olyckssituationer 
tio gånger per år och utvecklar därmed ett 
refl exbeteende. 

Ytterligare ett problem för trafi ksäkerhe-
ten är att människans förmåga att bedöma 
avstånd med hjälp av stereoskopiskt seende, 
sina två ögon, är begränsad till några få me-
ter! Längre avstånd bedömer vi på storleken 
på föremålet, eller jämför med terrängen runt 
omkring. Även denna förmåga kräver träning, 
liksom förmågan att bedöma farten på ett fö-
remål som närmar sig. Stora föremål är nära 
(och farliga). Små föremål är långt bort (och 
ofarliga). En motorcykel upplevs som långt 
borta, därför att den är liten! 

Avståndet mellan en bils framljus hjälper 
oss att bedöma avståndet till den, men en 
motorcykels framljus upplevs som en punkt, 
och är mycket svårt att bedöma avståndet till. 
Har den två, eller fl era ljus, så sitter de så 
tätt att hjärnan upplever det som en bil som 
är långt borta.

LENNARTS TRAFIKSÄKERHETSTIPS
-Låt motorcykeln få ta sin rättmätiga plats i 
all trafi kutbildning. Ta med begreppet, och 
bilden av motorcykeln i all körkortsutbildning. 
Den skall förekomma lika ofta i text och på 
bild i läroböckerna som bilen gör. 

-Inlemma ordet ”motorcykel” i alla tra-
fiksammanhang. Ord, och begrepp, som 
”Bilköer”, ”Biltrafi k” leder bort tankarna från 
att det fi nns andra fordon i dessa samman-
hang. 
-Inför simulatorer vid körskolorna.

-Många ”halkbanor” för riskträning har 
atrapper, som används för att förbereda fö-
rare för riskerna med uppdykande vilt. Inför 
motorcykelformade atrapper för att träna ris-
kerna för uppdykande MC.

-Inför elektronisk röstvarning: ”se upp 
för motorcykel” t ex i GPS-navigatorer. Var-
ningen kan exempelvis kopplas till vänster-
sväng och infart på huvudled.

-Inför ”tvåpilotsystem” a la fl yget, om 
bilen har passagerare. Ge passageraren 
uppgiften att spana efter MC vid passage 
av korsningar, vid vänstersväng, U-sväng och 
fi lbyte etc.

-Inför en tilläggsvägskylt som varnar för 
MC i vissa sammanhang.

På kort sikt är dock det enda relevanta 
att vi inom MC-kollektivet ser över vårt eget 
beteende. Det är nämligen vi som omkom-
mer, eller blir invalidiserade oavsett vem som 
orsakar olyckan. Ha förståelse för hjärnans 
begränsningar. Alla fordonsförare gör sina
misstag då och då. Även du! Var därför all-
tid beredd på oväntade händelser i trafi ken. 
Släpp prestigen! Det spelar ingen roll för dig 
vem som har rätt eller fel om du omkom-
mer. 

Se till att du lär dig läsa varningstecknen 
i trafi ken. Träna bromsteknik. Det kan rädda 
ditt liv när andra gör fel. Sist men inte minst, 
upprepa för dej själv ”Jag är osynlig”.

Vi är inte mer än människor, någon av 
oss, med begränsningar och brister. Men 
vi motorcyklister har en övermänsklig egen-
skap: Vi ÄR osynliga. Utom för varandra, tack 
och lov!

Lennart Lundgren

IDIOT ELLER BARA MÄNSKLIG?


