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Förord
Föreliggande rapport utgör slutredovisning av ett projekt som haft arbetsnamnet
”InsiktsFärdighet”. Initiativet till projektet togs inom ett tidigare flerårigt projekt
kallat PILOT som innehöll en utvärdering av en ”Insiktsutbildning” för ca 1500
unga bilförare (Nolén et.al., 2000). Den ursprungliga avsikten var att förse Pilot-
projektet med viss kompletterande information. Avsikten med projektet ”Insikts-
Färdighet” är dock bredare än så och handlar istället om att jämföra två förarut-
bildningsstrategier med avseende på körstil i verklig trafik, bedömning av säker-
hetsmarginaler samt överskattning av egen körförmåga.

Projektets har samfinansierats av KFB och Skandia. Projektledare har varit
Sixten Nolén (VTI) som också tillsammans med Anders Nyberg (VTI) författat
slutrapporten. Författarna har tagit de fotografier som finns i rapporten.

Inom projektets ram genomfödes två vidareutbildningar för unga bilförare
under september 1999. En av utbildningar kallades ”Pilot-2” och genomfördes på
Ytongbanan i Kumla och utöver författarna deltog följande personer i planeringen
och genomförandet: Agneta Schreiber (Trafikskolan ”Mitt i Stan” – Örebro), Alf
Jonsson (Ytongbanan/Scantec AB – Kumla), Bengt Nygård (TKBN – Mariestad),
Kent Folkesson (Stora Holms trafikövningsplats – Göteborg).

Andra utbildningen kallades ”Safety Driving – steg 1” och genomfördes på
Mantorp Park utanför Linköping med Björn ”Nalle” Johansson som huvud-
instruktör.

I projektet har ingått tre experimentellt upplagda delstudier där utöver för-
fattarna följande personer från VTI hjälpt till vid datainsamlingen: Sven-Åke
Lindén, Roumald Banek, Gunilla Sjöberg och Mohammed-Reza Yahya. Vidare
har Harry Sörensen och Leif Lanto (båda VTI) hjälpt till med viss mätutrustning
och Ann-Sofie Senneberg (VTI) med diverse projektadministration. Tack till er
alla.

Slutligen riktas ett tack till Leif Nilsson (Linköpings Motorstadion), Börje
Möckelström (Stridsskola Mitt i Kvarn), Janne Johansson (Pro Event Scandi-
navian AB) samt alla försökspersoner som ingått i studien. Ett tack också till Nils
Petter Gregersen, VTI som varit ”opponent” vid ett granskningsseminarium samt
till alla andra som lämnat synpunkter på slutrapporten.

Linköping februari 2001

Sixten Nolén Anders Nyberg
Författare och projektledare Författare
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En experimentell studie av två utbildningsstrategiers inverkan på unga
förares bilkörning

av Sixten Nolén och Anders Nyberg
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  Linköping

Sammanfattning

Förarutbildning för ökad trafiksäkerhet leder inte
alltid till målet
Det har inte gått att påvisa några positiva trafiksäkerhetseffekter av de två
studerade utbildningsstrategierna. Resultaten antyder snarare att den ut-
bildningsstrategi som är färdighetsinriktad till och med kan ha negativa
trafiksäkerhetseffekter, vilket ger stöd åt viss tidigare forskning. Utfallet av
en av delstudierna uppvisar motsatta tendenser jämfört med de två övriga.
En intervjustudie med de som deltagit i de olika utbildningsstrategierna re-
kommenderas för att se om deltagarnas behållning stödjer de uppkomna
resultaten.

Under 1990-talet har det gradvis skett en förskjutning av förarutbildningen i
Sverige från ”färdighetsinriktat” innehåll, där fokus ligger på att förbättra kör-
färdigheter för att hantera kritiska situationer i trafiken, till ”insiktsinriktat” inne-
håll med fokus på att undvika kritiska situationer genom en körstil med stora
säkerhetsmarginaler. Under perioden har det också förts en diskussion kring för-
delar och nackdelar med respektive utbildningsstrategi. Det finns vissa studier
som tyder på att traditionellt färdighetsinriktad förarutbildning antingen inte ger
några positiva trafiksäkerhetseffekter eller att påverkan ibland t.o.m. kan vara
negativ. Detta tyder på att insiktsinriktad förarutbildning vore att föredra ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv, men det saknas klara belägg för detta när det gäller
effekter på faktiskt körbeteende. Syftet med föreliggande studie är att jämföra två
förarutbildningsstrategier dels en utbildning med ”Insiktsinriktning”, dels en ut-
bildning med ”Färdighetsinriktning”. Jämförelsen gäller unga bilförares körstil i
verklig trafik, bedömning av säkerhetsmarginaler samt eventuella tendenser att
överskatta sin egen körförmåga.

Projektet har en experimentell uppläggning med två försöksgrupper och en
kontrollgrupp bestående av totalt 48 unga män i 20-årsåldern. Båda försöks-
grupperna har genomfört en förarutbildningsdag där innehållet antingen varit
”Färdighetsinriktat” eller ”Insiktsinriktat”. Mellan en halv till två månader efter
genomförd utbildning har projektdeltagarna genomgått tre olika tester enligt
nedanstående delstudier:

Delstudie 1 – Körstil i verklig trafik:
• METOD: Projektpersonerna körde en 55 km lång slinga i verklig trafik med

varierande trafikmiljöer. Datainsamlingen genomfördes med en instrumente-
rad bil som möjliggjorde dolda observationer av förarens körstil. Insamlade
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data har analyserats med avseende på hastighetsval och g-krafter under kör-
ning.

• RESULTAT: Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan grupperna vad
gäller medelhastighet i olika trafikmiljöer eller vid olika hastighetsgränser.
Det finns dock en tendens till något högre medelhastighet hos ”Färdighets-
gruppen” jämfört med övriga två grupper över hela körsträckan samt vid samt-
liga hastighetsgränser. När det gäller fortkörning överträdde Färdighets-
gruppen hastighetsgränsen på 70-sträcka signifikant mer än Insiktsgruppen.
För övriga hastighetsgränser kunde inga signifikanta skillnader påvisas, även
om tendensen är att Färdighetsgruppen även där överträtt hastighetsgränserna i
större utsträckning än övriga grupper. Färdighetsgruppen hade vidare signi-
fikant större hastighetsvariation än minst någon av de övriga grupperna i
stadstrafik samt på motortrafikled. För övriga delsträckor fanns ingen signifi-
kanta skillnad mellan grupperna.

När det gäller genomsnittliga g-krafter under körningen kunde inga signi-
fikanta skillnader påvisas mellan grupperna. Färdighetsgruppen har dock en
tendens till högre retardation och sidokrafter än övriga grupper. Likaså har
båda utbildningsgrupperna en tendens till högre accelerationskrafter jämfört
med kontrollgruppen. Färdighetsgruppen uppvisar dock en signifikant högre
genomsnittlig variation i sidkraft än övriga två grupper. Ingen signifikant
skillnad kunde påvisas för längdkraft även om tendensen var densamma.

Delstudie 2 – Bedömning av säkerhetsmarginaler:
• METOD: Projektpersonerna har bedömt andra förares körbeteende via autenti-

ska videosekvenser inspelade av polisen där andra förare brutit mot trafik-
regler i olika trafiksituationer och följaktligen använt små säkerhetsmargi-
naler. Projektpersonerna har fått bedöma olycksrisken i de aktuella situatio-
nerna samt hur sannolikt de bedömer att de själva kommer att köra på ett
liknande sätt.

• RESULTAT: Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan gruppernas be-
dömning av videosekvenserna. En tendens finns dock till att Insiktsgruppen
jämfört med övriga grupper bedömt olycksrisken lägre i trafiksituationerna
samt angett en högre sannolikhet för att själva köra på ett liknande sätt.

Delstudie 3 – Bedömd och faktisk körförmåga:
• METOD: Projektpersonerna utsattes för två olika ”kritiska situationer” på halt

underlag på övningsbana. Övning 1 gällde ”broms- och undanmanöver”. Öv-
ning 2 gällde ”rak bromsning”. Projektpersonernas uppgift var att först be-
döma hur många gånger av 5 möjliga försök de tror sig klara köruppgiften fel-
fritt. Därefter fick de genomföra köruppgiften 5 gånger. Skillnaden mellan be-
dömd och faktisk körprestation används som ett mått på eventuell över-
skattning av körförmågan.

• RESULTAT: Färdighetsgruppen bedömde sin körförmåga signifikant högre
än Kontrollgruppen i övningen som gäller broms- och undanmanöver. Samma
tendens (ej signifikant) gäller gentemot Insiktsgruppen och i övningen ”rak-
bromsning”. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas i faktisk körprestation
mellan någon av grupperna. Vid båda övningarna finns tendenser till att
Färdighetsgruppen överskattar sin körförmåga i högre grad än övriga grupper.
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Vid övningen ”rak broms” är skillnaden mellan Färdighetsgruppen och
Insiktsgruppen signifikant. Det finns inga tendenser till skillnader mellan
Kontrollgrupp och Insiktsgrupp.

Slutsatsen av projektets tre delstudier är att det inte gått att påvisa några positiva
trafiksäkerhetseffekter av de två studerade utbildningsstrategierna. Resultaten från
delstudie 1 och 3 antyder snarare att den utbildningsstrategi som är färdighetsin-
riktad till och med kan ha negativa trafiksäkerhetseffekter, vilket ger stöd åt viss
tidigare forskning. Utfallet av delstudie 2 uppvisar motsatta tendenser jämfört
med delstudie 1 och 3. Projektet bör därför följas upp med en fortsatt intervju-
studie med de som deltagit i de olika utbildningsstrategierna för att se om del-
tagarnas behållning stödjer de uppkomna resultaten.
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An experimental study of the effect of two training strategies on the driving
performance of young drivers

by Sixten Nolén and Anders Nyberg
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95  Linköping  Sweden

Summary

Driver training do not always reach the target –
increased safety

It has not been possible to demonstrate that the two studied training
strategies had any positive traffic safety effects. The results rather indicate
that the training strategy which is skill oriented may even have negative
traffic safety effects, which provides support for some previous research. The
outcome of one of the substudies shows tendencies contrary to those in the
others. An interview study of those who had taken part in the different
training strategies are recommended to find if the lasting effect which the
training had on them supports the results arrived at.

During the 1990s there was a gradual shift in driver training in Sweden from a
"skill oriented" content, with the focus on improving driving skill to handle
critical situations, towards a "insight oriented" content with the focus on avoiding
critical situations through a driving style with larger safety margins. During this
period there was also a discussion of the advantages and drawbacks of each
training strategy. There are certain studies which indicate that the traditional skill
oriented driver training either yields no positive traffic safety effects or that its
effects may even be negative. This suggests that an insight oriented driver training
may be preferable from the standpoint of traffic safety, but there is no clear
support for this as regards actual driving behaviour. The aim of the present study
is to compare two driver training strategies, "insight oriented" training and "skill
oriented" training. The comparison refers to the driving styles of young drivers in
real traffic, assessment of safety margins, and any tendencies for the drivers to
overestimate their own driving ability.

The project has an experimental arrangement, with two test groups and a
control group, comprising a total of 48 young men in their twenties. Both test
groups had undergone a day of driver training with either a "skill oriented" or "in-
sight oriented" content. Between one half to two months after this training the
project participants were subjected to three tests according to the following
substudies.

Substudy No 1 – Driving style in real traffic
• METHOD: The test subjects drove along a 55 km long loop in real traffic with

variable traffic environments. Data was collected by an instrumented car that
enabled concealed observations to be made of the driving styles of the drivers.
The collected data were analysed with regard to choice of speed and g forces
during driving.
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• RESULTS: No significant differences could be demonstrated between the
groups as regards mean speed in different traffic environments or at different
speed limits. There is however a tendency for the "Skill Group" to have a
somewhat higher mean speed than the other two groups over the whole loop
and at all speed limits. As regards driving at speed, the Skill Group exceeded
the speed limit on the 70 km/h section significantly more often than the In-
sight Group. For the other speed limits no significant differences could be
demonstrated, even though there is a tendency in this case also for the Skill
Group to exceed speed limits to a greater extent than the other groups. The
Skill Group also exhibited a significantly greater speed variation than at least
one of the other groups in both urban traffic and on an expressway. On other
parts of the route there were no significant differences between the groups.

As regards the mean g forces during the drive, no significant differences could
be demonstrated between the groups. The Skill Group has however a tendency
to have higher retardation and lateral forces than the other groups. Both the
training groups also have a tendency to have higher acceleration forces than
the control group. However, the Skill Group exhibits a significantly higher
average variation in lateral force than the other two groups. For the longitu-
dinal force no significant difference could be demonstrated, even though the
tendency was the same.

Substudy No 2 – Assessment of safety margins
• METHOD: The test subjects assessed the driving behaviour of other drivers

via authentic video sequences recorded by the police where the other drivers
contravened traffic rules in different traffic situations and consequently had
small safety margins. The test subjects were asked to assess the accident risk
in the situations concerned, and to judge the probability that they themselves
will drive in a similar way.

• RESULTS: No significant difference could be demonstrated between the
groups' assessments of the video sequences. Compared with the other groups,
however, there is a tendency for the Insight Group to assess the accident risk
in the traffic situations as lower and to indicate that it is more probable that
they themselves will drive in a similar way.

Substudy No 3 – Assessed and actual driving ability
• METHOD: The test subjects were exposed to two different "critical situa-

tions" on a slippery section of a driving range. Exercise No 1 was "braking
and evasive action". Exercise No 2 was "straight braking". The task of the test
subjects was first of all to judge in how many of five possible tries they
thought that they would manage to perform the driving task without error.
They then had to perform the driving task five times. The difference between
judged and real driving performance is used as a measure of the overestima-
tion, if any, of driving ability.

• RESULTS: In the exercise relating to braking and evasive action, the Skill
Group had a significantly higher assessment of their driving ability than the
control group. The same tendency (not significant) was found towards the
Insight Group in the exercise "straight braking". No significant difference in
actual driving performance could be demonstrated between any of the groups.
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In both exercises there is a tendency for the Skill Group to overestimate their
driving ability to a greater degree than the other groups. In the exercise
"straight braking" the difference between the Skill Group and the Insight
Group is significant. There is no tendency for differences between the Control
Group and the Insight Group.

The conclusion of the three substudies of the project is that it has not been
possible to demonstrate that the two studied training strategies had any positive
traffic safety effects. The results of substudies 1 and 3 rather indicate that the skill
oriented training may even have negative traffic safety effects, which provides
support for some previous research. The outcome of substudy 2 shows tendencies
contrary to those in substudies 1 and 3. The project should therefore be followed
up with a further interview study of those who had participated in the two training
strategies, to see if the lasting effect which the training had on the participants
supports the results arrived at.
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1 Bakgrund
Ett sedan länge känt faktum är att unga bilförare som grupp betraktat har en högre
olycksrisk i trafiken jämfört med medelålders bilförare. Den utökade
åldersgränsen för övningskörning till 16 år som infördes i september 1993 har
sänkt överrisken en del då reformen har gett ökade möjligheter för blivande
körkortstagare att skaffa sig mer körträning och därmed debutera på en lägre
risknivå (Gregersen et.al., 2000a; Gregersen et.al., 2000b). Kanske kan förslaget
om att införa någon form av stegvis förarutbildning i Sverige sänka olycksrisken
ytterligare för unga nyblivna körkortstagare (Vägverket, 1999a).

Såväl 16-årsreformen som förslaget om ett stegvist förarutbildningssystem
(STEFUS) är exempel på åtgärder som i huvudsak inriktar sig mot att försöka på-
verka och förbättra inlärningsprocessen innan man får sitt körkort. Ett
komplement till åtgärder riktade mot blivande körkortstagare är att försöka på-
verka bilförare som redan fått sitt körkort men som fortfarande är i ”riskåldern”
18–24 år. Dessa första år utgör kanske den unga bilförarens viktigaste erfaren-
hetsuppbyggande fas, men som paradoxalt nog samtidigt innebär att de behöver
köra bil under en relativt sett riskfylld period för att olycksrisken skall minska.
Det vore därför värdefullt att hitta åtgärder som kan göra den erfarenhetsupp-
byggande fasen säkrare. Förarutbildning är en vanlig åtgärd i dessa sammanhang
och har använts som trafiksäkerhetsåtgärd både innan och efter körkort. Det är
dock inte självklart hur denna utbildning lämpligen bör utformas ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv.

Synen på förarutbildningen i Sverige har förändrats under 1990-talet. När det
gäller utbildningsinnehållet har det bl.a. skett en förskjutning från ”färdighetsin-
riktat” innehåll, med fokus på att förbättra körfärdigheter för att hantera kritiska
situationer i trafiken, till ”insiktsinriktat” innehåll med fokus på att undvika
kritiska situationer genom en körstil med stora säkerhetsmarginaler. (Engström,
1996; Gregersen, 1996b; Gregersen, 1999; Nolén et.al., 2000; Nyberg &
Engström, 1999, Vägverket, 1999b). Lite förenklat kan man säga att de båda ut-
bildningsstrategierna härstammar från olika grundsyn på vad som karaktäriserar
en säker bilförare. Enligt den traditionellt färdighetsinriktade förarutbildningen
ska en säker bilförare ha stora körtekniska färdigheter och så goda kunskaper som
möjligt om regler och risker i trafiken, vilket leder till god förmåga att hantera
kritiska situationer i trafiken. Enligt den insiktsinriktade förarutbildningen är inte
stora kunskaper och körtekniska färdigheter tillräckligt för ökad säkerhet. Istället
betonas vikten av att motivera förarna så att de inser behovet av och väljer att köra
med stora säkerhetsmarginaler för att därmed kunna förebygga kritiska situa-
tioner.

Det finns ett flertal studier som talar emot den traditionella färdighetssynen på
en säker bilförare (Brown, Groeger & Biehl, 1987; Glad, 1988; 1996; Lund &
Williams, 1985; Summala, 1985; 1988; Williams & O’Neill, 1974). Det tycks inte
vara någon självklarhet att förare med de bästa trafikkunskaperna och körfärdig-
heterna också är de säkraste förarna. En förklaring som antas ligga bakom dessa
resultat är att en ökad körskicklighet kan utnyttjas till att minska marginalerna i
trafiken istället för tvärtom, dvs. att de ökade färdigheterna kanske används i
andra syften, t.ex. ökad hastighet eller fler omkörningar. Diskussion kring sådana
mekanismer förs bl.a. av Johansson (1991) och OECD (1990). Tidigare forskning
har också visat att överskattning av den egna körförmågan kan förekomma hos
unga förare, speciellt unga manliga förare (Englund, Gregersen, Hydén, Lövsund
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& Åberg, 1998; Matthews & Moran, 1986; TFD, 1984). Ett problem som ofta förs
fram i detta sammanhang är att en utbildning som lär ut körtekniska färdigheter
också riskerar att öka en förares uppfattning om sin egen körskicklighet. Om den
faktiska körskickligheten inte ökat i motsvarande grad leder utbildningen till en
överskattning av den egna körförmågan. En tidigare VTI-studie har också visat att
unga blivande körkortstagare som fått färdighetsinriktad halkutbildning över-
skattade sin körförmåga i större utsträckning än de som fått insiktsinriktad halk-
utbildning (Gregersen, 1996a).

Insiktsbaserad förarutbildning har bl.a. stöd i EU-projektet ”GADGET” som
betonar vikten av motivationspåverkande åtgärder riktade mot bilförare, t.ex.
genom trafikantutbildning (Hatakka, Keskinen, Gregersen, Glad & Hernetkoski,
1999; Siegrist, 1999). Stöd för detta finns också i ganska många av de teo-
rier/modeller över förarbeteende som brukar kallas för motivationsmodeller.
Dessa modeller bygger på grundantagandet att bilföraren själv kan påverka många
av de krav som ställs på informationsbehandlingen under körningen, t.ex. genom
att sänka hastigheten (Fuller, 1984; Näätänen & Summala, 1974; 1976; Summala,
1988; Wilde, 1982; Wilde, 1994). Motivationsmodellerna fokuserar således på hur
en förare väljer att bete sig i en given trafiksituation och inte hur han/hon skulle
kunnat bete sig utifrån sin körtekniska förmåga (Ranney, 1994).

Diskussionen kring fördelar och nackdelar med färdighetsinriktad- respektive
insiktsinriktad förarutbildning har pågått länge. Visserligen antyder en hel del
empirisk forskning och teoretiska förarmodeller att insiktsinriktad förarutbildning
vore att föredra ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, men det saknas forfarande till-
räckligt klara belägg för detta när det gäller effekter på faktiskt körbeteende.
Diskussionen kan därför inte avslutas ännu. Det är t.ex. rimligt att vissa grund-
läggande körtekniska färdigheter är nödvändiga för att bli en säker förare och
likaså kan kritiska situationer uppstå även om man försöker undvika dom. Kanske
är en mix av färdighets- och insiktsinriktat utbildningsinnehåll att föredra?
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2 Övergripande syfte
Syftet med föreliggande studie är att jämföra effekten av två olika förarutbild-
ningsstrategier dels en utbildning med ”insiktsinriktning”, dels en utbildning med
”färdighetsinriktning”. Jämförelsen gäller utbildningarnas effekter på unga förare i
följande tre avseenden:

1. körstil i verklig trafik
2. bedömning av säkerhetsmarginaler utifrån videosekvenser
3. eventuell överskattning av sin egen körförmåga.

Resultaten hoppas kunna öka kunskapen om vilken utbildningsinriktning för unga
förare som kan anses mest lämplig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.
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3 Projektets övergripande uppläggning och
genomförande

I studien har deltagit sammanlagt 48 unga män i 20-årsåldern från i huvudsak
Östergötland. Dessa var uppdelade på två försöksgrupper och en kontrollgrupp.
Försöksgrupperna har genomfört en förarutbildningsdag som antingen var ”in-
siktsinriktad” eller ”färdighetsinriktad” (en beskrivning av kurserna görs i avsnitt
fyra). Kontrollgruppen genomgick inte någon utbildningsdag. I resultatredovis-
ningen kommer de två försöksgrupperna genomgående att kallas ”Färdighets-
grupp” respektive ”Insiktsgrupp”. Ungefär 0,5–2 månader efter genomförd utbild-
ning har försökspersonerna genomgått tre olika tester. Testernas syfte och innehåll
avslöjades inte för försökspersonerna i förväg utan först vid de aktuella test-
tillfällena. Designen beskrivs grafiskt nedan.

Fgrp1 "Insiktsutb." 1 2+3

Unga manliga 
bilförare 18-20 år

Intresseförfrågan/ 
urval Fgrp 2 "Färdighetsutb." 1 2+3

Kgrp 1 2+3

Testtillfälle

Figur 1  Studiens design

3.1 Urval
Deltagarna till studien har rekryterats genom en urvalsprocess i tre steg, vilken
beskrivs nedan:

1. A: Urval från Vägverkets körkortsregister bestående av ett slumpmässigt urval
av 500 st. manliga körkortsinnehavare mellan 18-20 år bosatta i Östergötland.
B: Kompletterande informationsträff med ca 100 nyinryckta värnpliktiga från
Kvarns regemente i Östergötland.

2. Samtliga ungdomar från steg 1 A tillsändes en intresseenkät med olika bak-
grundsfrågor, t.ex. när man fick sitt körkort, hur många mil man kört sedan
man fått sitt körkort och i vilken kommun man bodde. Samtliga tillfrågades
också om de var intresserade av och kunde delta i en gratis trafiksäkerhets-
utbildning i början av september. Samma intresseenkät lämnades ut till värn-
pliktiga i steg 1 B. Intresseenkäten med följebrev redovisas i bilaga 1.

3. De personer som svarade att de var intresserade av att delta i utbildningen för-
delades först slumpmässigt i tre grupper (försöksgrupp 1 och 2 samt kontroll-
grupp). För de tre grupperna upprättades också separata listor med adresser
och telefonnummer. Slutliga valet av projektdeltagare gjordes genom att ringa
personerna i respektive grupp och boka deras deltagande i projektet1. Perso-
nerna i kontrollgruppen informerades om att utbildningarna tyvärr var fullbe-

                                                
1 Personerna i respektive telefonlista kontaktades i turordning uppifrån och ned. Om en person i
listan antingen  inte svarade eller inte kunde delta i projektet, kontaktades nästa person på tur.
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lagda, men att det eventuellt skulle genomföras någon ersättningsutbildning
vid något senare tillfälle. De tillfrågades dock om att delta i projektet som
kontrollpersoner. Av resursskäl var antal möjliga projektdeltagare begränsat
och därför avbröts telefonrekryteringen när ”kvoten”2 i respektive grupp enligt
nedan var fylld:

• till försöksgrupp 1 fick 19 ungdomar inbjudan till
insiktsutbildningen (18 deltog).

• till försöksgrupp 2 fick 15 ungdomar inbjudan till
färdighetsutbildningen (alla deltog).

• i kontrollgruppen ingick 15 ungdomar som inte fick någon
utbildning alls.

3.2 Tre delstudier
De tre testtillfällen som ingår i studien svarar mot det övergripande syftets tre
delar. De tre testtillfällena betraktas som tre delstudier, där antal försökspersoner
varierar enligt nedan.

Tabell 1  Delstudiernas fokus, datainsamling samt antal försökspersoner.

Delstudie/Test-
tillfälle

Fokus Antal försökspersoner Datainsamling

F-grp 1 F-grp 2 K-grp

1 Körstil 12 12 12 Observation av körstil i verklig
trafik

2 Bedömning av
säkerhets-
marginaler

15 15 14 Bedömning av verkliga video-
sekvenser

3 Ev. överskatt-
ning av egen
körförmåga

15 15 14 Bedömning av egen körförmåga
samt observation av prestation.
Övningsbana med halt underlag

Av resursskäl har antal försökspersoner som deltagit i delstudierna maximerats till
15 i varje grupp. Av resursskäl har också delstudie 1 genomförts med något färre
försökspersoner än de övriga två delstudierna. Av samtliga 48 projektpersoner har
alla utom en person också deltagit som försöksperson i en eller flera av del-
studierna. Undantaget är en person från insiktsgruppen, som valdes att inte kallas
som försöksperson till någon delstudie p.g.a. att han hade mycket längre resväg
till testorten än övriga projektpersoner. Urvalet av försökspersoner till respektive
delstudie har i övrigt gjorts enligt samma princip som den ursprungliga gruppin-
delningen, dvs. genom en ny telefonkontakt för inbokning av de olika ”testtill-
fällena”. Personerna kontaktades i turordning uppifrån och ned utifrån de ur-
sprungliga telefonlistorna till dess att tillräckligt antal försökspersoner bokats in. I
delstudie 2 och 3 har kontrollgruppen ett bortfall av en person som fick förhinder
att delta i just dessa delstudier.

                                                
2 Kvoten baseras på ett ursprungligt mål om att 15 personer skulle delta i respektive utbildning och
därtill skulle 15 personer ingå i en kontrollgrupp. Till försöksgrupp 1 fanns dock möjlighet att
bjuda in några extra personer som marginal utan att kostnaderna ökade, därför är antal inbjudna
något större till försöksgrupp 1 än till försöksgrupp 2.
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4 Två genomförda förarutbildningar med olika
inriktning

Deltagarna i projektets två försöksgrupper har genomfört en av två olika förar-
utbildningar, båda bestående av ett kurstillfälle som omfattade en hel dag (ca 8
tim.). Båda utbildningarna innehöll teoretiska och praktiska moment, men det
huvudsakliga innehållet var antingen färdighetsinriktat eller insiktsinriktat. Samt-
liga kursdeltagare fick skriftlig inbjudan till kursdagen (bilaga 2) där det bl.a.
framgick följande:

”Syftet med kursen är att göra dig till en ännu säkrare förare. Kursen innehåller
både praktiska och teoretiska moment. All bilkörning sker med bilar som till-
handahålls under kursdagen och givetvis ingår lunch och fika. Kursdeltagare är
15 (alternativt 19)3 ungdomar i din egen ålder. Kursdagen är helt kostnadsfri för
dig då den ingår som en del i ett utvärderingsprojekt som genomförs vid VTI.”

Båda utbildningarna genomfördes under samma dag i september 1999. Färdig-
hetsutbildningen genomfördes på Motorbanan Mantorp Park ca 3 mil utanför
Linköping. Insiktsutbildningen genomfördes på trafikövningsplatsen Ytongbanan
i Kumla. Deltagarna svarade själva för transporten till kursplatsen, men eftersom
kursplatsen för insiktsutbildningen innebar en längre transport för flertalet av
deltagarna erbjöds de en viss reseersättning för detta. Ingen motsvarande er-
sättning utgick för färdighetsutbildningen.

Båda utbildningarna genomfördes av professionella instruktörer. Nedan ges en
kort beskrivning av innehållet i respektive utbildning.

4.1 Insiktsinriktad förarutbildning
Insiktsutbildningen baseras till stora delar på innehållet i och tankarna bakom de
kursdagar som genomfördes i ett tidigare projekt med namnet PILOT (Nolén
et.al., 2000; Nolén et.al., 1995). I PILOT deltog ca 1500 unga bilförare i vidare-
utbildningskurser med syftet att motivera deltagarna att inse behovet av stora
säkerhetsmarginaler i trafiken. Grundstrukturen i den insiktsutbildning som
genomförts i föreliggande projekt är samma som i de tidigare Pilotkurserna, men
innehållet är ingen direkt kopia utan vissa förändringar har gjorts. Exempelvis
görs kopplingar till Nollvisionen och likaså är innehållet mer fokuserat på hastig-
hetsanpassning än tidigare. Insiktsutbildningen kallades PILOT 2.

                                                
3 I inbjudan angavs 15 deltagare för färdighetsutbildningen och 19 deltagare för
insiktsutbildningen.
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Totalt kallades 19 unga killar 18–20 år till PILOT 2 och av dessa deltog 18.
Utbildningen genomfördes av fem instruktörer. Innehållet bestod av 13 olika mo-
ment4 (sju praktiska och sex teoretiska). Fyra av momenten innebar att deltagarna
själva körde bil, vilket utgjorde en mindre del av totala kurstiden. Inga
övningsmoment genomfördes på halt underlag. Samtliga deltagare genomförde de
övergripande övningsmomenten i samma turordning. För vissa av delmomenten
inom ”aha-demonstrationer” och ”säkerhetsmarginaler i praktiken” var dock del-
tagarna indelade i mindre grupper som fick rotera. Nedan redogörs kort för de in-
gående övningsmomenten. För en mer detaljerad beskrivning av vissa övnings-
moment hänvisas också till Nolén m.fl. (2000).

                                                
4 Antal övningsmoment beror på hur man räknar. Vissa övningsmoment bestod av flera mindre
enskilda aktiviteter.
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Tabell 2  Övningsmoment som ingick i den genomförda Insiktsutbildningen.

MOMENT INNEHÅLL
Inledning
med fika

Instruktörerna presenterades och en kort bakgrund gavs till projektet. Trafiksäkerhetsproblemet i
Sverige illustrerades genom att visa att det i genomsnitt dödas en person var 16:e timma och att
någon skadas var 25:e minut. Nollvisionen beskrevs kort och kopplades till kursdagen. Det betona-
des att det förr eller senare sker misstag i trafiken, men att stora säkerhetsmarginaler tar bort eller
reducerar oönskade konsekvenser. Kursprogrammet presenterades.

Aha-
demonstra-
tioner

Syftet var att skapa en känslomässig upplevelse av vilka krafter som kan uppstå i trafiken och insikt
om behovet av säkerhetsmarginaler. Tanken var att förebereda den efterföljande teorin. Två delmo-
ment genomfördes parallellt med två grupper.
1. ”Plötsligt uppdykande hinder”.

Deltagarna körde själva en personbil i 80-90 km/h på övningsbana. Instruktören satt bredvid.
Plötsligt dök ett hinder upp i vägbanan. Hindret (blå gummibil) kördes på av alla deltagare. Alla
genomförde övningen först en gång som förare och därefter som passagerare.

2. ”Insiktshallen”:
Övningen bestod av sex delar: 1. Utdrag ur Vägverkets film ”Säkrast så” gällande bilars
krocksäkerhet, nyttan av bilbälten och airbag. 2. Krocksläde. Alla fick uppleva krafterna och
bältets nytta vid en kollision i 7 km/h. 3. Uppleva tyngden hos en modell av ett huvud från en
vuxen person. 4. Rullbil/Voltaren. Alla fick uppleva känslan av att ”volta” med en bil och nyttan
av bältet. 5. Fullskalemodell av en kollision mellan personbil och en älg illustrerar konsekvenser-
na. 6. Videofilm om olika hastigheters betydelse för överlevnad om man kör på ett träd.

Teori Syftet var att, tillsammans med föregående Aha-demonstrationer, skapa en insikt om behovet av
stora säkerhetsmarginaler i trafiken. Teorin bestod av två delar.
1. ”Problemanalys av unga bilförares risker – Problem, orsaker och åtgärder”
2. ”Förberedande kommentarer inför eftermiddagens körstilsdemonstration”

Säkerhets
marginaler
i praktiken

Det övergripande syftet var att ge praktiska exempel på stora säkerhetsmarginaler. Övningen bestod
av fem olika delar, där de flesta genomfördes parallellt med olika grupper.
1. ”Körstilsdemonstration i verklig trafik”:

Deltagarna åkte med i en minibuss körd av en instruktör. Syftet var att i dialog med deltagarna
demonstrera en körstil med stora säkerhetsmarginaler. Koppling gjordes till teorin.

2. ”Hastighetsdemonstration – Tätort”
Deltagarna körde själva en personbil i 50 respektive 30 km/h på övningsbana. Plötsligt dök det
upp en fotgängare (skumgummidocka) framför en parkerad buss och deltagarnas uppgift var att
hinna stanna. Syftet var att få insikt om att man inte har en chans att klara fotgängarens liv i 50
km/h, men däremot i 30 km/h. Deltagarna fick prova flera gånger, men utfallet blev detsamma
även om vissa trodde de skulle hinna stanna.

3. ”Hastighetsdemonstration – Landsväg”
Deltagarna körde själva personbil i hög hastighet på övningsbana. Uppgiften var att först ”panik-
bromsa” i 90 km/h och där bilen stannade ställa ut en ”gummidocka”. Därefter upprepades öv-
ningen i 100 km/h. Syftet var att få insikt om att en liten hastighetsökning ger en hög kollisions-
hastighet med ”hindret”. Deltagarna fick prova flera gånger, men utfallet blev detsamma även
om vissa trodde att de skulle hinna stanna.

4. ”Tävling med vattenskål på motorhuven”
Deltagarna fick själva köra personbil på övningsbana i 30-50 km/h. Bilen hade en skål med
vatten fastsatt på motorhuven. Syftet var att på ett annorlunda sätt demonstrera behovet av en
lugn och mjuk körstil. Efter provkörning genomfördes en tävling där den som spillt ut minst
vatten utsågs till vinnare.

5. ”Avståndsdemonstration”
Instruktörer körde två personbilar efter varandra på övningsbana i hög hastighet 70-80 km/h. I
bakre bilen satt deltagare som passagerare. Plösligt bromsar den främre bilen kraftigt. Den bakre
bilen tvingas panikbromsa, men eftersom avståndet till framförvarande var för kort hade en kolli-
sion uppstått om inte fordonen kört i parallella filer vid bromsögonblicket. Syftet var att skapa
insikt om vikten av stora avstånd.

Avslutning Sammanfattning av dagen där kursens huvudbudskap om säkerhetsmarginaler upprepades. Pris
delades ut till vinnare av vattenskålstävlingen och alla fick kursintyg. Vikten av hastighetsanpass-
ning upprepades. Två exempel visades på att en ”liten” hastighetsökning kan vara skillnad mellan
liv och död för t.ex. en fotgängare/cyklist. Avslutningsvis visades två korta videofilmer och två
radioinslag som på ett ”känslomässigt” sätt visar konsekvenserna av för hög hastighet.
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4.2 Färdighetsinriktad förarutbildning
Denna utbildning utgjordes till största delen av en trafiksäkerhetskurs vid namn
Safety Driving. Utgångspunkten var de kommersiella förarutbildningskurserna
Safety Driving som vid tillfället drevs på ett flertal platser i Sverige, bl.a. på
Mantorp Park utanför Linköping. Safety Driving kurserna fanns i ett flertal
varianter med olika omfattning. Den variant som valdes i föreliggande projekt
kallades Safety Driving steg 1. De Safety Driving kurser som normalt drivs i kom-
mersiell verksamhet är dock inte riktade mot den typ av målgrupp som före-
liggande studie omfattar, dvs. unga, relativt oerfarna, bilförare. Studien skall
därför inte ses som någon direkt utvärdering av någon av de Safety Driving kurser
som idag genomförs i normal verksamhet.

Totalt kallades 15 unga killar till kursdagen och samtliga deltog. Utbildningen
genomfördes med två instruktörer och bestod av nio olika övningsmoment (sex
praktiska och tre teoretiska). Alla praktiska moment innebar att deltagarna själva
körde bil, vilket också utgjorde en klart övervägande del av kurstiden. Merparten
av bilkörningen genomfördes på torr asfalt, bortsett från en körövning som
genomfördes på blött underlag och därmed något lägre friktion. Kursdeltagarna
delades från början in i två grupper som därför genomförde de praktiska övnings-
momenten i något olika turordning. Nedan redogörs kort för de övningsmoment
som ingick.
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Tabell 3  Övningsmoment som ingick i den genomförda Färdighetsutbildningen.

MOMENT INNEHÅLL
Inledning med fika Kursens uppläggning presenterades och de kommande körövningarna gicks kort

igenom. Instruktörerna gick igenom vad ABS är och hur det fungerar. Man sa
vidare att kursdeltagarna själva under dagen skall få uppleva känslan av vad som
sker i olika situationer och betonade att de skulle fortsätta att jobba med bilen hur
än situationen utvecklar sig. Därefter delades kursdeltagarna in i två olika grupper
och placerades två och två i varsin Volvo V70 GLT.

Korrekt körställning Instruktörerna gick igenom vikten av att ha rätt körställning och hur man bör
hantera ratten när man kör.

Backövning Eleverna fick träna på att backa mellan koner utan att vända sig om. Övningen
skulle genomföras genom att endast titta i de utvändiga speglarna.

Snabb slalom Eleverna fick köra slalom genom en konmarkerad bana där avstånden mellan
konerna varierade. Hastigheten fick de bestämma själva. Instruktörerna gav råd som
t.ex. att ha jämnt gaspådrag, att påbörja svängen i god tid och att inte ha för häftiga
rattrörelser för att bilen inte ska kränga allt för mycket. Varje körning skulle av-
slutas med en ”panikbroms” för att eleverna skulle få uppleva krafterna.

Undanmanöver

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

Denna övning skulle efterlikna en undanmanöver utan att man rörde bromsen.
Eleverna började att köra övningen i 65- 70 km/h. Därefter kom instruktören till-
sammans med eleven fram till vilken hastighet som skulle hållas vid nästa försök.
Efter varje försök talade instruktören med eleven om föregående försök och gav
tips som t.ex. att börja undanmanövern lite tidigare och att inte ha för stora ratt-
rörelser.

Broms och undanmanöver
på vått underlag med och
utan ABS
                 . . . . . . . . . .

         . . . .       . . . . . . .
                       :
         . . . . . . . :

Den konade övningsbanan var blöt av vatten. Elevens uppgift var att panikbromsa
när han kom in på den våta banan, släppa bromsen, styra, räta upp bilen och bromsa
till stopp så fort som möjligt. Eleverna körde första försöket i 50-55 km/h. Efter
varje försök gav instruktören tips som t.ex. att inte bromsa för länge i början, inte
bromsa och styra samtidigt, inte styra för mycket och att inte bromsa förrän bilen
var rak igen. Eleverna fick pröva att klara uppgiften i olika högre hastigheter och
pröva med och utan ABS för att uppleva skillnaden.

Broms i kurva med och
utan ABS

Eleverna fick komma upp i hastighet innan de närmade sig en kurva som var upp-
konad. Uppgiften var att panikbromsa i kurvan och få stopp på bilen så fort som
möjligt, men samtidigt hålla sig kvar i sitt körfält. Första försöket skedde i 70 km/h
och därefter kom instruktör och elev tillsammans fram till vilken hastighet som
skulle hållas nästa gång. Även här kom instruktören med tips efter varje försök.
Dessa var liknande de som beskrivits i föregående övning. Även under denna öv-
ning fick eleverna pröva både med och utan ABS för att uppleva skillnaderna.

Tävling De praktiska övningarna avslutades med en ”tävling” där eleverna fick köra en bana
på tid vid ett tillfälle. Det gällde att ta sig runt banan så snabbt som möjligt utan att
köra på någon kon. En påkörd kon resulterade i ett tidstillägg på 10 sekunder.
Banan inleddes med en accelerationsfas innan deltagarna kom in på undanmanöver-
banan som direkt övergick i slalombanan. Elevens körning ansågs avslutad så fort
bilen bromsats till stillastående efter mållinjen.

Avslutning Hela gruppen samlades i teorisalen där övningarna gicks igenom. Instruktören
ställde frågor med utgångspunkt från vad som hänt ute på banan (knöt ofta händel-
serna till hastighetens betydelse, ratthantering, bromsteknik etc.) och eleverna fick
svara. Under detta pass gick instruktören även igenom bromsar, hur viktigt det är
med bra däck och hur mycket mönsterdjupen påverkar bromssträckan samt vikten
av att ha vindrutor i bra skick. Därefter visades Vägverkets video ”Säkrast så”.
Slutligen blev det prisutdelning i ”tävlingen” samt utdelande av kursdiplom.
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5 Delstudie 1 – körstil i verklig trafik
5.1 Syfte
Syftet med delstudie 1 var att studera om de två aktuella utbildningsstrategierna
har någon generell påverkan på unga bilförares körstil i verklig trafik med avse-
ende på hastighetsval och g-krafter under körning.

5.2 Metod
5.2.1 Försökspersoner
Delstudie 1 genomfördes mellan en halv och en månad efter att försökspersonerna
deltagit i utbildningen. Datainsamlingen bestod av observation av försöksperso-
nernas generell körstil med avseende på hastighetsval, hastighetsvariation, fort-
körning och g-krafter. Varje testtillfälle genomfördes med en försöksperson i
taget, vilket tog ca två timmar. Testerna genomfördes inte systematisk med en
grupp i taget utan med försökspersoner från de olika grupperna i en blandad ord-
ning. Totalt deltog 36 försökspersoner fördelade på tre grupper med nedanstående
sammansättning.

Tabell 4  Gruppernas sammansättning vid delstudie 1.

Färdighetsgrupp Insiktsgrupp Kontrollgrupp

Antal personer 12 12 12
Män (%) 100 100 100
Medelålder vid testtillfället 19,25 19,33 19,45
Genomsnittligt antal månader
med körkort vid testtillfället

11,92 12,25 12,08

Bor i Östergötland (%) 100 100 100
Bor i Linköping (%) 41,7 33,3 66,7
Mil efter körkort
                               Genomsnitt
                                      Median
                                 Min – Max

1021
700

150 – 3000

1262
1200

150 – 2500

896
675

200 – 3500

Bostadsort kan tänkas påverka hur van man är att köra bil i Linköpingstrakten där
körningen genomfördes. Detta gör att fler personer från kontrollgruppen kan ha
haft en fördel eftersom en större andel av dessa bor i Linköping.

5.5.2 Köruppgift
De 36 försökspersonerna har kört en instrumenterad bil med dold mätutrustning i
verklig trafik. De har kört ensamma och samtliga har kört en i förväg definierad
körslinga i Linköpingstrakten (se bilaga 3). Körslingan var totalt ca 55 km och be-
stod av olika trafikmiljöer: a) stads-/tätortstrafik, b) landsväg, c) motortrafikled
och d) motorväg. Körningen genomfördes i en följd utan avbrott, med start och
mål vid VTI. Körningen tog ungefär en timme beroende på vilken hastighet föra-
ren valde. Försöken genomfördes under september och oktober 1999. Kör-
ningarna startade klockan 10.00, 12.30, 15.00 eller 17.30 och försök förekom
under alla veckodagar. Genom att använda sig av data från trafikflödesmätningar
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enligt Nilsson (1996) försöktes uppnå en så jämförbar fördelning som möjligt av
olika trafikflödesnivåer mellan de tre grupperna. En god jämförbarhet uppnåddes
mellan de båda utbildningsgrupperna i detta avseende. Däremot har något fler i
kontrollgruppen genomfört försöken under lägre flöden jämfört med utbildnings-
grupperna.

Innan körningen informerades försökspersonerna om att de skulle köra en-
samma och ”köra som de brukar”. De informerades om att syftet med bilkör-
ningen var att de efteråt skulle besvara frågor om hur de bedömer sig själv som
förare i allmänhet och sedan jämföra med hur de ansåg sig ha kört under den
aktuella ”körslingan”. Instruktionen återfinns i bilaga 4. För att undvika att för-
sökspersonerna ändrade sin vanliga körstil i allt för hög utsträckning avslöjades
studiens faktiska syfte först efter avslutad körning. Samtliga försökspersoner till-
frågades om det insamlade materialet fick användas eller om de ville att det skulle
förstöras. Samtliga försöksperson gav tillåtelse till att de insamlade data kunde an-
vändas i studien.

5.2.3 Datainsamling
Data som redovisas från denna studie kommer från den instrumenterade bil som
försökspersonerna körde. Bilen var en Volvo 855 av 1996 års model med 140 hk.
Den var manuellt växlad, hade luftkonditionering och ABS-bromssystem, men
saknade farthållare. Under försöken saknades också radio eller stereo i bilen. Den
instrumenterade bilen samlade in en mängd olika data automatiskt och kontinuer-
ligt fem gånger per sekund under körningen. Dessutom registrerades omgivande
trafik framför och bakom den instrumenterade bilen, förarens hantering av broms-
gaspedal och koppling samt förarens användning av bilbälte med hjälp av dolda
kameror i bilen. Eftersom all mätutrustning i bilen var dold, var föraren inte med-
veten om att körningen registrerades. I denna studie har följande variabler från
den instrumenterade bilen använts i analysen:

• Körsträcka (m)
• Körtid (sek)
• Hastighet (km/h)
• Sidokrafter (m/s^2)
• Längdkrafter (m/s^2)
• Videofilm från respektive körning innehållande trafikmiljön framför och

bakom mätbilen
• Bältesanvändning genom videofilm av förarens bröst
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Figur 2  Den instrumenterade bilen ser ut som en vanlig Volvo 850 kombi, efter-
som all mätutrustning är dold för föraren.

Vid jämförelse mellan de tre gruppernas körstil har inte den totala körsträckan för
varje försöksperson använts i analysen. Istället har kortare delsträckor från den
totala vägslingan valts ut. Tanken har varit att finna delsträckor som varit så lika
och jämförbara som möjligt för samtliga försökspersoner vad gäller trafikmängd
under körningarna. Urvalet av delsträckor till analysen har gjorts utifrån videoin-
spelningarna från varje körning, där fysiska särdrag i trafikmiljön som t.ex. hastig-
hetsskyltar använts för att definiera respektive delsträcka. De delsträckor som
ingår i analysen baseras på totalt ca 35 km för analys av hastighet och ca 3 km för
analys av g-krafter - av den totala vägslingans ca 55 km. Delsträckorna är primärt
valda för att undvika så mycket störande ”brus” som möjligt (t.ex. trafikljus och
cirkulationsplatser) med tanke på jämförbarhet i hastighet och g-krafter. Likaså
har sträckorna justerats för eventuella plötsliga hinder som kan uppstå. Exempel-
vis om någon försökspersons hastighetsval tydligt störts under de valda
sträckorna, t.ex. genom att någon fotgängare eller annat fordon hindrar, har dessa
episoder plockats bort och ersatts med gruppens medelvärde för den aktuella
sträckan. Om en sådan justering inte görs skulle t.ex. en plötslig trafikstockning,
som kanske leder till att en försöksperson i en grupp måste stanna till under en
kort tid, kunna snedvrida den totala medelhastigheten för gruppen. Nedan ges en
kort beskrivning av respektive delsträcka:
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Tabell 5  Beskrivning av delsträckor som ingår i analysen för delstudie 1.

DELSTRÄCKA KM HASTIGHETS
GRÄNS

BESKRIVNING

Hastighetssträckor
Stad/tätort 0,7 70 km/h Sträcka mellan två cirkulationsplatser i Linköping. En

tämligen bred väg som sluttar svagt. Inga trottoarer eller
korsande vägar.

Landsväg 1 4,8 90 km/h Sträcka mellan Linköping och Berg som är relativt
kurvig och hårt trafikerad. Sikten är god. Det förekom-
mer ett flertal påfartsvägar.

Landsväg 2 14,0 50-90 km/h Sträcka mellan Mantorp och Linköping som består av
både smal och bred landsväg. Siktförhållandena varierar,
det förekommer ett flertal påfartsvägar samt körning
genom ett antal mindre samhällen.

Motortrafikled 4,0 110 km/h Sträcka mellan Ljungsbro och Linköping med bred väg
och vägren. God sikt.

Motorväg 11,1 110 km/h Sträcka på E4:an mellan Linköping och Mantorp. Inga
på- eller avfarter.

Summa: 34,6
G-kraftssträckor
Sträcka 1 0,7 50 km/h Sträcka från universitetsområdet mot ”Vallarondellen” i

Linköping. Innehåller både en kraftig höger- och vänster-
sväng.

Sträcka 2 0,5 90 km/h Sträcka som avslutas med stopplikt innan motortrafikled.
Innehåller nedförsbacke och mycket kraftig vänster-
sväng.

Sträcka 3 0,4 110 – 70 km/h Avfart från motorväg. Innehåller en nedförsbacke och en
svag vänstersväng.

Sträcka 4 0,7 70 km/h Sträcka över en järnvägsbro på landsvägen mellan
Mantorp och Linköping. Innehåller upp- och nedförs-
backe samt höger- och vänstersväng.

Sträcka 5 0,3 110 km/h Påfart till motortrafikled från stillastående. Sträckan är
en typisk accelerationssträcka.

Summa: 2,6

Samtliga delsträckor i tabellen ovan är särskiljda från varandra, bortsett från ”g-
kraftssträcka 4” som även ingår som en mindre del av hastighetssträckan ”lands-
väg 2”.

För varje försöksperson har den faktiska hastigheten registrerats kontinuerligt
under körningen. Försökspersonernas hastighet på en viss delsträcka utgörs av
medelvärdet av en mängd hastighetsregistreringar under den aktuella körsträckan5.
Likaså har försökspersonernas g-krafter registrerats kontinuerligt under körningen
och för varje delsträcka bildas således en genomsnittlig g-kraft för varje person6.
Sträckorna har något olika karaktär men alla omfattar situationer som bedömts
vara typiska för acceleration, retardation eller sidokrafter.

                                                
5 Antal hastighetsregistreringar per person varierar beroende på delsträcka, men för den totala
utvalda körsträckan på 35 km registreras hastigheten ungefär 6 500 gånger för varje försöksperson.
6 Antal g-kraftsregistreringar per person varierar beroende på delsträcka, men för samtliga ”g-
kraftssträckor” på totalt nästan 3 km registreras g-kraften ungefär  750 gånger för varje
försöksperson.
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5.2.4 Statistisk analys
De statistiska analyserna har gjorts i två steg. Först har eventuella skillnader
mellan grupperna analyserats med hjälp av envägs variansanalys (F-test) i stati-
stikprogrammet SPSS. Om utfallet av denna övergripande variansanalys blivit
signifikant har vidare s.k. Post Hoc-tester genomförts (i detta fall Tukey’s test) för
att närmare avgöra vilka grupper som skiljer sig åt (Keppel, 1982). Vid de stati-
stiska testerna har genomgående använts en signifikansnivå på 5%.

Antal försökspersoner i grupperna är förhållandevis få, vilket gör att grupp-
medelvärden kan vara känsliga för om några enskilda individer har speciellt höga
eller låga värden. Om t.ex. en person i en grupp kört extremt fort eller långsamt
kan det påverka gruppens totala medelvärde ganska mycket. Visserligen kan en
person välja att köra extra fort eller långsamt, och i det perspektivet är det en
riktig hastighet. Men om skillnader uppstår mellan gruppernas totala medelvärde
p.g.a. en persons körbeteende är det tveksamt att hänföra detta till en effekt av ut-
bildningen. I delstudie 1 har samtliga analyser baserats på alla de ingående
försökspersonerna, men kompletterande analyser har också gjorts med justering
för eventuella extremvärden. Det senare innebär att eventuella extremvärden er-
satts med medelvärdet för övriga personer i den aktuella gruppen. För identi-
fikation av extremvärden har använts funktionen ”Boxplot” i SPSS där två
extremtyper kan särredovisas enligt nedanstående definition.

• Outliers: personer med värden motsvarande 1,5-3 kvartilavvikelser högre eller
lägre än den övre respektive undre kvartilen.

• Extremes: personer med värden mer än 3 kvartilavvikelser högre eller lägre än
den övre respektive undre kvartilen.

Eventuella förändringar p.g.a. den kompletterande analysen med extremjustering
kommenteras i resultatredovisningen i anslutning till respektive jämförelse.

5.3 Resultat
Resultatredovisningen omfattar jämförelser mellan projektgrupperna vad gäller
hastighetsval och g-krafter under körning i verklig trafik. Förarnas bältesan-
vändning har visserligen också registrerats, men eftersom samtliga förare använde
bilbälte under körningen görs ingen speciell redovisning av detta.

5.3.1 Hastighetsval
I figur 3 nedan jämförs gruppernas medelhastighet dels uppdelat på olika trafik-
miljöer (de fem utvalda delsträckorna), dels totalt över samtliga delsträckor. Inga
signifikanta hastighetsskillnader kan påvisas mellan grupperna i några av de olika
trafikmiljöerna eller över den totala körsträckan. Man kan dock se en tendens till
något högre medelhastighet hos Färdighetsgruppen jämfört med de övriga två
grupperna dels totalt över samtliga körsträckor, dels för de två delsträckorna
landsväg 2 och motortrafikled. Det rör sig dock inte om några signifikanta skill-
nader. Om resultatet justeras med hänsyn till eventuella ”extremvärden” (se av-
snitt 5.2.4) kvarstår tendensen och förstärks även i vissa fall, men inte tillräckligt
för att bli signifikant (bilaga 5).
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Delsträcka/trafikmiljö
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Figur 3  Medelhastighet totalt samt uppdelat på delsträckor med olika trafikmiljö.

Medelhastigheterna i figuren ovan representerar sträckor av varierande längd, från
knappt 1 km till drygt 1 mil. (se tabell 5). Det kan därför också vara intressant att
se om det finns hastighetsskillnader mellan grupperna under vissa delar av
sträckorna, som kanske inte märks i en medelhastighet över hela delsträckan. I
bilaga 6 redovisas sådana hastighetsfördelningar över de aktuella delsträckorna
och man ser då att hastigheten visserligen varierar inom en och samma delsträcka,
men vad gäller gruppernas hastighetsnivå framgår ungefär samma mönster som i
figur 3.
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I bilaga 6 kan man dock se tendenser till att Färdighetsgruppens hastighet på
vissa delsträckor varierar något mer än de övriga grupperna. Ett statistiskt mått på
hur mycket hastigheten varierar inom en delsträcka är standardavvikelsen av för-
sökspersonernas hastighet. Av figur 4 framgår att de genomsnittliga standardav-
vikelserna ligger mellan 2 och 7 km/h för de flesta delsträckor utom på landsväg
2, där den ligger på 11-12 km/h. Det framgår också att Färdighetsgruppen har en
signifikant högre hastighetsvariation på delsträckorna stad och motortrafikled,
vilket stödjer mönstret i bilaga 6. Samma resultat kvarstår om resultatet justeras
med hänsyn till eventuella ”extremvärden” (bilaga 5).

Delsträcka/trafikmiljö

Km/h (Mv av Std)

Stad* Landsv 1 Landsv 2 Motortr.** Motorv.
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Figur 4  Genomsnittlig hastighetsvariation uppdelat på delsträckor med olika
trafikmiljö.
* = signifikant skillnad (p<.05) mellan färdighetsgrupp och de övriga grupperna.
** = signifikant skillnad (p<.05) mellan färdighetsgrupp och kontrollgrupp.
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Hastighetsgränserna på de fem aktuella delsträckorna varierar från 50 km/h till
110 km/h. I figur 5 görs en uppdelning av gruppernas medelhastighet på de fyra
hastighetsgränserna. Det kan inte påvisas några signifikanta skillnader mellan
gruppernas hastighetsval på de olika hastighetssträckorna, men vid samtliga
hastighetsgränser finns en tendens till något högre hastighet hos Färdighets-
gruppen jämfört med övriga grupper. Om resultatet justeras med hänsyn till
eventuella ”extremvärden” kvarstår tendensen och förstärks dessutom på 110-väg
till en signifikant skillnad (p<.05) mellan Färdighetsgruppen och kontrollgruppen
(bilaga 5).
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Figur 5  Medelhastighet uppdelat på olika hastighetsgränser.
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När det gäller anpassning till gällande hastighetsgränser beror resultatet på hur
man definierar hastighetsanpassning. Alla försökspersoner har kört för fort åt-
minstone vid något tillfälle under försöket, om man med fortkörning menar att
överstiga gällande hastighetsgräns med minst en km/h vid minst ett tillfälle. Ett
annat sätt att beskriva fortkörning är att titta på hur stor del av den totala körtiden
hastigheten legat över eller under gällande hastighetsgräns. Om man inte kört för
fort någon gång under försöken har 100% av körtiden legat under eller lika med
gällande hastighetsgräns. I figur 6 ges en sådan beskrivning där det bl.a. framgår
att hastigheten i genomsnitt överskridits ungefär halva totala körtiden. Man kan
också se en tendens till att Färdighetsgruppen överskridit hastighetsgränsen större
andel av körtiden jämfört med övriga grupper. Tendensen finns vid alla fyra
hastighetsgränser, men är inte i något fall signifikant.

% körtid
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Figur 6  Procentuell fördelning av total körtid över respektive under gällande
hastighetsgräns. (Fg = Färdighetsgrupp, Ig = Insiktsgrupp, Kg = Kontrollgrupp).
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Figur 6 kan dock vara lite missvisande eftersom det inte framgår hur mycket
hastighetsgränsen överskridits, dvs. med många eller få km/h. Ett sätt att beskriva
detta är att subtrahera förarens faktiska hastighet med gällande hastighetsgräns
och på så sätt få en genomsnittlig fortkörning uttryckt i antal km/h över gällande
hastighetsgräns7. Detta redovisas i figur 7 där det framgår att Färdighetsgruppen
har en signifikant större hastighetsöverträdelse än Insiktsgruppen på 70-vägar.
Även vid de övriga hastighetsgränserna finns en tendens till större överträdelse
hos Färdighetsgruppen, men i de fallen är skillnaderna inte signifikanta. Om resul-
tatet i figur 7 justeras med hänsyn till eventuella ”extremvärden” kvarstår tenden-
serna, men skillnaden på 70-vägar minskas med en km/h och blir då inte
signifikant (bilaga 5).
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Figur 7  Fortkörning uttryckt i genomsnittligt antal km/h över gällande hastig-
hetsgräns.
* = signifikant skillnad (p<.05) mellan Färdighetsgrupp och Insiktsgrupp.

                                                
7 Vid subtraktionen har inte tillåtits några negativa värden. I de fall hastighetsgränsen inte
överskridits har värdet satts till noll. I beräkningen kan alltså inte en fortkörning kompenseras
genom att underskrida hastighetsgränsen.
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5.3.2 Krafter i sida och längdled
Av figur 8 framgår genomsnittliga g-krafter sammanslaget över samtliga ”g-
kraftssträckor”. Resultatet uppvisar inga signifikanta skillnader mellan grupperna,
men däremot finns en tendens till högre retardation och sidokrafter hos Färdig-
hetsgruppen. Likaså finns en tendens till att båda utbildningsgrupperna framför
allt har högre accelerationskrafter jämfört med kontrollgruppen. Om resultatet
justeras med hänsyn till eventuella ”extremvärden” kvarstår tendenserna och
förstärks dessutom vad gäller retardation till en signifikant skillnad (p<.05) mellan
Färdighetsgruppen och övriga grupper (bilaga 5).
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Figur 8  Genomsnittliga g-krafter sammanslaget över samtliga ”g-krafts-
sträckor”.
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I bilaga 7 redovisas mer i detalj hur g-kraften förändras inom respektive sträcka.
Förändringen eller variationen i g-krafter kan också vara ett alternativt sätt att
beskriva hur ”mjukt” eller ”hårt” en bilförare kör. I figur 9 redovisas en sådan
genomsnittlig variation i g-kraft på gruppnivå och sammanslaget över alla
sträckor8. Det framgår då att Färdighetsgruppen har en signifikant högre genom-
snittlig variation i sidkraft än övriga grupper. Ingen signifikant skillnad kan på-
visas för längdkraft, även om det finns en liknande tendens. Om resultaten justeras
med hänsyn till eventuella extremvärden påverkas inte utfallet.

m/s^2 (Mv av Std)

Längdskraft Sidkraft*
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

KontrollgruppInsiktsgruppFärdighetsgrupp

Genomsnittlig variation i g-krafter

Figur 9  Genomsnittlig variation i g-krafter.
* = signifikant skillnad (p<.05) mellan Färdighetsgrupp och övriga grupper.

Sammanfattningsvis visar resultaten från delstudie 1 på några signifikanta skill-
nader. I samtliga fall pekar dessa skillnader på att den färdighetsinriktade ut-
bildningen kan leda till något högre hastighetsval och ökad variation i g-krafter.
Dessutom visar flera icke-signifikanta resultat ett mönster som pekar i samma
riktning. Delstudien visar dock inte heller att Insiktsutbildningen har förändrat
deltagarnas hastighetsval eller g-krafter under bilkörning då inga signifikanta
skillnader eller genomgående tendenser har hittats mellan insiktsgruppen och
kontrollgruppen.

                                                
8 Värdet på Y-axeln anger ett genomsnitt av försökspersonernas standardavvikelser i g-kraft för
respektive grupp.
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6 Delstudie 2 – bedömning av säkerhetsmargina-
ler

6.1 Syfte
Syftet med delstudie 2 var att studera om de två aktuella utbildningsstrategierna
påverkar unga bilförares bedömning av säkerhetsmarginaler i trafiken. Bedöm-
ningen baseras på videosekvenser från verkliga trafiksituationer där andra bil-
förare uppvisar ett körbeteende i strid mot gällande trafikregler.

6.2 Metod
6.2.1 Försökspersoner
Delstudie 2 genomfördes mellan 1,5 och 2 månader efter att försökspersonerna
deltagit i utbildningen. Delstudie 2 och 3 genomfördes samma dag och med
samma försökspersoner, men delstudie 2 genomfördes först för samtliga försöks-
personer, nämligen under väntetiden inför genomförandet av delstudie 3. Data-
insamlingen till delstudie 2 genomfördes med en försöksperson i taget, vilket tog
ca 5–10 minuter. Testerna genomfördes inte systematisk med en grupp i taget utan
med försökspersoner från de olika grupperna i en blandad ordning. Totalt deltog
44 försökspersoner fördelade på tre grupper med nedanstående sammansättning.

Tabell 6  Gruppernas sammansättning vid delstudie 2.

Färdighets-
grupp

Insiktsgrupp Kontrollgrupp

Antal personer 15 15 14
Män (%) 100 100 100
Medelålder vid testtillfället 19,58 19,42 19,61
Genomsnittligt antal månader
med körkort vid testtillfället

15,67 15,15 14,36

Mil efter körkort
                               Genomsnitt
                                      Median
                                Min – Max

1290
700

150 - 4000

1458
1200

150 - 3000

846
525

200 - 3500

6.2.2 Försöksuppgift
Delstudien genomfördes i en lärosal på Linköpings Motorstadion. Försöks-
personerna fick bedöma korta videosekvenser från verkliga trafiksituationer in-
spelade av trafikpolisen i Stockholm. Videosekvenserna visar hur andra bilförare
uppvisar ett körbeteende i strid mot gällande trafikregler. Samtliga videosekvenser
är exempel på hur andra förare kört med små säkerhetsmarginaler. Försöks-
personernas uppgift var att bortse från den juridiska aspekten av förarnas beteende
och istället bedöma ”risken för en trafikolycka” samt ”hur sannolikt det är att de
själva någon gång skulle köra på ett liknande sätt”. Bedömningen gjordes genom
att sätta ett kryss på en vågrätt skala till respektive fråga. Ändpunkterna på skalan
till frågorna var markerade med ”mycket liten – mycket stor” respektive ”mycket
osannolikt – mycket sannolikt”. Varje försöksperson fick se 11 olika videosek-
venser, 3 st. handlade om avstånd till framförvarande fordon, 5 st. om omkör-
ningar och 3 st. om fortkörning. Sammanlagt gjorde alltså varje försöksperson 22
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bedömningar. Testet tog ca 10 minuter att genomföra. För instruktion och fråge-
formulär, se bilaga 8.

6.2.3 Statistisk analys
De statistiska analyserna som genomförts är samma som för delstudie 1, dvs. först
en övergripande envägs variansanalys (F-test) och eventuellt därefter s.k. Post
Hoc-tester. Signifikansnivån är genomgående satt till 5%.

Precis som i delstudie 1 har också kompletterande analyser gjorts för att justera
för eventuella extremvärden. Eventuella förändringar p.g.a. dessa kompletterande
analyser kommenteras i resultatredovisningen i anslutning till respektive jäm-
förelse.

Till skillnad från delstudie 1 finns ett bortfall i delstudie 2 då det saknas en för-
söksperson i kontrollgruppen jämfört med utbildningsgrupperna. Den försöks-
person som saknas var kallad till testtillfället, men fick förhinder i sista stund. Av
resursskäl gick det inte att komplettera datainsamlingen vid något senare tillfälle.
För att kunna genomföra den statistiska analysen med 15 försökspersoner i varje
grupp har använts s.k. ”medelvärdessubstitution”, vilket innebär att den person
som saknas ersatts med medelvärdet för övriga personer i den aktuella gruppen.

För mer detaljerad beskrivning av statistiska analysen hänvisas till avsnitt
5.2.3.
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6.3 Resultat
De videosekvenser som försökspersonerna bedömt har i resultatredovisningen
delats in i tre kategorier:

• Avstånd = förare har kört med kort avstånd till framförvarande fordon
• Omkörning = förare har gjort en omkörning med små marginaler
• Fortkörning = förare har kört med en hastighet som överstiger gällande

hastighetsgräns

I figur 10 framgår att alla tre grupper i genomsnitt tyckt att olycksrisken var hög i
de aktuella trafiksituationerna, möjligtvis något högre i omkörningssituationerna
än i de övriga. Det kan inte påvisas någon signifikant skillnad i gruppernas be-
dömning av olycksrisken i videosekvenserna, men det finns en genomgående
tendens till att Insiktsgruppen bedömt olycksrisken något lägre än övriga grupper.
Utfallet påverkas inte om resultaten justeras med hänsyn till eventuella extrem-
värden.

Typ av trafiksituation

Index

Avstånd Omkörning Fortkörning Totalt
0
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20
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60
70
80
90

100

72
69

76

86
81

88
81

68
72
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74

80

KontrollgruppInsiktsgruppFärdighetsgrupp

Risk för trafikolycka

Figur 10  Bedömning av risk för trafikolycka i olika typer av trafiksituationer.
Bedömning baserad på videosekvenser från totalt 11 verkliga trafiksituationer.
Index: 0 = mycket liten risk, 100 = mycket stor risk.



38 VTI rapport 463

Enligt figur 11 bedömer försökspersonerna i genomsnitt det som relativt osanno-
likt att de själva någon gång skulle köra på ett liknande sätt som i de aktuella
trafiksituationerna, vilket är logiskt eftersom de bedömde olycksrisken som hög.
Mest sannolikt bedöms avståndssituationerna och minst sannolikt bedöms om-
körningssituationerna. Inte heller i detta avseende kan någon signifikant skillnad
mellan gruppernas bedömning påvisas, men i likhet med figur 10 finns en tendens
till att Insiktsgruppen angivit en något högre sannolikhet än övriga grupper för att
de skulle kunna köra på ett liknande sätt. Om resultatet justeras med hänsyn till
eventuella ”extremvärden” blir utfallet likartat, bortsett från att Insiktsgruppens
bedömning av omkörningssituationerna då skiljer sig signifikant från Kontroll-
gruppens (p<.05).

Trafiksituation

Index

Avstånd Omkörning Fortkörning Totalt
0
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20
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80
90

100

34

47

36
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KontrollgruppInsiktsgruppFärdighetsgrupp

Sannolikhet att själv köra på ett liknande sätt

Figur 11  Bedömning av sannolikheten för att ”man själv” någon gång kommer
att köra på ett liknande sätt som i den aktuella trafiksituationer. Bedömning base-
rad på videosekvenser från totalt 11 verkliga trafiksituationer. Index: 0 = mycket
osannolikt, 100 = mycket sannolikt.

Sammanfattningsvis visar resultaten från delstudie 2 inte några signifikanta skill-
nader mellan grupperna. Däremot finns tendenser som visar att Insiktsgruppen be-
dömde olycksrisken i de aktuella videosituationerna som något lägre och sanno-
likhet för eget liknande körbeteende som något högre jämfört med övriga grupper.
Detta kan tyda på att den insiktsinriktade utbildningen lett till en något ökad
acceptans för små säkerhetsmarginaler. Inga motsvarande tendenser finns vad
gäller färdighetsutbildningen.
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7 Delstudie 3 – bedömd och faktisk körförmåga
7.1 Syfte
Huvudsyftet med delstudie 3 är att studera om de två aktuella utbildningsstrate-
gierna påverkar unga bilförares risk att överskatta sin körförmåga på halt under-
lag. Ett underliggande syfte är också att se om förarnas bedömda och faktiska kör-
förmåga på halt underlag påverkas.

7.2 Metod
7.2.1 Försökspersoner
Delstudie 3 genomfördes 1,5-2 månader efter att försökspersonerna deltagit i ut-
bildningen. Datainsamlingen genomfördes samma dag och med samma försöks-
personer som i delstudie 2, men delstudie 3 genomfördes sist för samtliga försöks-
personer. Totalt deltog 44 försökspersoner fördelade på tre grupper enligt den
sammansättning som beskrivits tidigare i tabell 6.

7.2.2 Köruppgift
Studien genomfördes på Linköpings Motorstadion där försökspersonernas uppgift
var att utföra två typer av körövningar på halt underlag. Varje person genomförde
båda körövningarna fem gånger i en följd, men först fick de bedöma hur väl de
trodde sig klara respektive övning. De två körövningarna var samma för alla för-
sökspersoner och genomfördes med en person i taget, vilket totalt tog ca 45
minuter. Övriga försökspersoner tillbringade eventuell väntetid i en angränsande
lokal och tilläts inte observera körövningar under väntetiden.

Övningarna genomfördes på halt underlag med en instrumenterad bil som till-
handahölls av VTI. Körbanans underlag bestod av epoxi som hölls blöt under hela
körövningspassen. Ett sprinklersystem sprutade regelbundet vatten på banan, men
dock inte under själva körförsöken. Banans friktion kontrollerades regelbundet av
försöksledaren genom ett antal s.k. ”referensmätningar” där stoppsträckan regi-
strerades.

Under försöket användes en instrumenterad bil som utgjordes av en manuellt
växlad Volvo 855 av 1995 års model med 140 hk (figur 12). Bilen saknade luft-
konditionering och farthållare och ABS-systemet var urkopplat. Försöksperso-
nerna informerades om att bilen innehöll mätutrustning som under körförsöken
kontinuerligt registrerade hastighet, körsträcka och bromsreaktionstid, där varje
körförsök resulterade i en datafil. När bilen passerade vissa speciellt utplacerade
”triggkoner” indikerades detta genom IR-sensorer på bilen, vilket även resulterade
i en markering i datafilen. Tack vare detta fick försöksledaren också information
på en display om vilken hastighet bilen hade när fp bromsade och när/var broms-
ningen påbörjades. Denna information antecknades på speciella försöksprotokoll
(se bilaga 9). Försöksledaren satt alltid med i bilen under övningarna och om han
bedömde att något körförsök utfördes på felaktigt sätt vad gällde kravhastighet,
bromsning, etc. gjordes försöket om. Eventuellt ogiltiga försök antecknades i
försöksprotokollet. De instruktioner försöksledaren hade till hjälp under försöken
finns i bilaga 10.
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Figur 12  Den instrumenterade bil som försökspersonerna körde i delstudie 3.

De två körövningar som genomfördes i delstudie 3 valdes medvetet för att inte
helt överensstämma med någon av de övningar som genomfördes i de två aktuella
utbildningarna. Ingen försöksperson hade således tränat på de två testövningarna
under utbildningsdagarna. Övningarna beskrivs kort nedan.

• Övning 1 – Broms och undanmanöver (figur 13)
Fp:s uppgift var att köra in genom port A i 50 km/h, panikbromsa med hjul-
låsning när en bromssignal visades, släppa bromsen och väja för ”hindret” och
slutligen köra ut genom port B. Bromssignalen utgjordes av att en lampa till
höger eller vänster på instrumentpanelen plötsligt tändes (se figur 14). Höger-
och vänsterlamporna indikerade vilken sida om hindret man skulle köra.
Passersidan var bestämd i förväg, men enbart känd av försöksledaren.
Lamporna tändes automatiskt på samma ställe för samtliga försökspersoner
när en ”trigg-kon” i port A passerades. Krav för felfri körning innebar:

- Broms med hjullåsning efter att bromssignal aktiverats
- Rätt hastighet vid bromsning = 50 km/h
- Passera hindret på rätt sida
- Köra ut igenom portarna i område B
- Inte köra på några koner

•  Övning 2 – ”Rakbromsning med stopp innan hinder” (figur 13)
Fp:s uppgift var att köra in genom port A i 50 km/h, panikbromsa med hjul-
låsning när en bromssignal visades och försöka stanna så fort som möjligt
innan hindret, men samtidigt hålla sig inom portarna i banan. Avståndet till
hindret bestämdes i förväg så att en erfaren förare kunde stanna vid hindret
med 50 km/h som ingångshastighet. Bromssignalen utgjordes av att både en
lampa till höger och till vänster tändes på instrumentpanelen (se figur 14).
Lamporna tändes automatiskt när en ”trigg-kon” i port A passerades. Krav för
felfri körning innebar:
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- Broms med hjullåsning efter att bromssignalen aktiverats
- Rätt hastighet vid bromsning = 50 km/h
- Stanna innan hindret
- Inte köra på några koner

Bromsa! A

B

A

Bromsa!

Övning 2Övning 1

Bromsa!

Figur 13  Skiss över de två körövningar som genomfördes i delstudie 3. Övning 1
kallades ”Broms och undanmanöver på rak bana med/på halt underlag och utan
ABS”. Övning 2 kallades ”Stoppsträcksövning på halt underlag och utan ABS”.

Figur 14  Två lampor på bilens instrumentpanel signalerade för försökspersonen
att bromsa så snabbt som möjligt. Lamporna tändes automatiskt när ”trigg-
konerna” i port A passerades i övningsbanorna. I övning 1 tändes en av lamporna
och i övning 2 tändes båda.



42 VTI rapport 463

7.2.3 Datainsamling
Datainsamlingen bestod av försökspersonernas bedömning av hur väl de trodde
sig klara av körövningarna samt av deras faktiska körprestation under övningarna.
En jämförelse mellan bedömningen och den faktiska prestationen utgör i studien
ett mått på eventuell över- eller underskattning av den egna körförmågan.

Försökspersonernas bedömning av den egna körförmågan mättes genom att de
innan själva körningen fick uppskatta hur många av fem försök per övning de
trodde sig klara helt felfritt. De fick också bedöma hur många fel de trodde sig få
totalt efter alla fem försöken genom att skatta antal fel i de ”icke felfria” försöken,
dvs. hur många av de fem försöken som kunde utföras med max 1 fel, max 2 fel
eller 3 fel och uppåt. Varje försöksperson gjorde bedömningarna för båda köröv-
ningarna innan de praktiska körförsöken startade. Inledningsvis berättade försöks-
ledaren kort om vad övningarna gick ut på och hur beräkningen av antalet fel gick
till (se bilaga 11). Försökspersonerna fick därefter följande information av för-
söksledaren:

”Du skall köra två olika övningar på halt underlag som du skall försöka klara så
felfritt som möjligt. Du får 5 försök per övning, men innan försöken skall du upp-
skatta hur bra du kommer att klara övningarna”.

Innan försökspersonerna bedömde hur de trodde sig klara övningarna fick de
pröva bilen och ”halkytan”. Alla försökspersoner genomförde datainsamlingen
enligt följande procedur och turordning:

1. Fp fick pröva bilen genom att i låg hastighet (30 km/h) köra igenom banan för
övning 2 samtidigt som försöksledaren beskrev vad övningen gick ut på.

2. Fp fick testa halkytan genom att provbromsa på övningsbana 2 i 45 km/h.

3. Fp bedömde hur väl han trodde sig klara övning 2 om hastigheten höjdes med
5 km/h till 50 km/h. Bedömningen noterades av försöksledaren på ett speciellt
protokoll (se bilaga 9).

4. Banan gjordes om till övning 1 genom omflyttning av plastkoner.

5. Fp fick köra igenom övning 1 i låg hastighet (30 km/h) samtidigt som för-
söksledaren beskrev vad övningen gick ut på.

6. Fp bedömde hur väl han trodde sig klara övning 1 om hastigheten höjdes till
50 km/h. Försöksledaren noterade bedömningen på försöksprotokollet.

7. När skattningen av övning 1 var avslutad genomfördes de fem praktiska kör-
försöken på övning 1. Prestationen noterades av försöksledaren.

8. Banan gjordes om till övning 2 genom omflyttning av plastkoner.

9. Avslutningsvis genomfördes de fem praktiska körförsöken på övning 2.
Prestationen noterades av försöksledaren.
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7.2.4 Statistisk analys
De statistiska analyserna är samma som för delstudie 1 och 2, dvs. först en över-
gripande envägs variansanalys (F-test) och eventuellt därefter s.k. Post Hoc-tester.
Signifikansnivån är genomgående satt till 5%. Kompletterande analyser har också
gjorts för att justera för eventuella extremvärden. Eventuella förändringar p.g.a.
dessa kompletterande analyser kommenteras i resultatredovisningen i anslutning
till respektive jämförelse. På samma sätt som i delstudie 2 har ”medelvärdessub-
stitution” använts för bortfallet av en person i kontrollgruppen. För mer detaljerad
beskrivning av den statistiska analysen hänvisas till avsnitt 5.2.3 och 6.2.3.

7.3 Resultat
Tre typer av resultat redovisas uppdelat på respektive köruppgift:

1. Försökspersonernas bedömning av hur väl de trodde sig klara av körupp-
gifterna:
- antal korrekta försök (helt felfria) av de fem möjliga
- antal fel totalt efter de fem genomförda försöken.

2. Försökspersonernas faktiska prestation:
- antal korrekta (helt felfria) försök av fem möjliga
- summan av antal fel totalt efter de fem genomförda försöken.

3. Eventuell över- eller underskattning av egen körförmåga (jämförelse punkt 1
och 2):
- antal korrekta försök
- antal fel totalt.

I figur 15 redovisas bedömningen av egen körförmåga innan genomförandet av
köruppgifterna. Man kan se att köruppgiften ”broms- och undanmanöver” gene-
rellt bedömts som något svårare. Det framgår också att Färdighetsgruppen bedömt
sin körförmåga signifikant högre än Kontrollgruppen i övningen som gäller
broms- och undanmanöver. Samma tendens gäller gentemot Insiktsgruppen och i
övningen ”rakbromsning”, men där är skillnaderna inte signifikanta. Om resul-
taten justeras med hänsyn till eventuella extremvärden förstärks mönstret något
för köruppgiften ”Broms och undanmanöver”9 medan utfallet blir samma för kör-
uppgiften ”Rak bromsning”.

                                                
9 För köruppgiften ”Broms och undanmanöver” uppstår efter extremjustering en signifikant
skillnad i antal korrekta försök även mellan Färdighets- och Insiktsgruppen samt en signifikant
skillnad i antal fel totalt mellan alla tre grupper.
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Figur 15  Skattning av egen körförmåga innan köruppgifterna genomfördes. Be-
dömning av antal korrekta (helt felfria) försök av fem möjliga samt av hur många
fel totalt man tror sig få. * = signifikant skillnad (p<.05) mellan Färdighetsgrupp
och Kontrollgrupp.

När det gäller faktisk körprestation går det däremot inte att påvisa några
signifikanta skillnader mellan grupperna. Det finns heller ingen genomgående
tendens över båda köruppgifterna (figur 16). Samtliga grupper har dock igenom-
snitt klarat ”rakbromsningen” bättre, vilket också stämmer med deras bedömning i
förväg. Om resultaten justeras med hänsyn till eventuella extremvärden uppstår
heller inga signifikanta skillnader. Däremot uppstår en tendens till något sämre
prestationsnivå för Insiktsgruppen på övningen med broms- och undanmanöver.
För övningen med rak bromsning finns däremot en tendens till bättre prestation
för Insiktsgruppen.
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Figur 16  Körprestation. Resultatet av de två köruppgifterna dels antal korrekta
(helt felfria) försök av fem möjliga, dels antal fel totalt.

När det gäller eventuell överskattning av sin egen körförmåga finns tendenser till
att Färdighetsgruppen gör detta i högre grad än övriga grupper (figur 17). Vid öv-
ningen med ”rakbromsning” är skillnaden mellan de två utbildningsgrupperna
också signifikant vad gäller antal fel totalt. Färdighetsgruppen överskattade sin
förmåga medan Insiktsgruppen gjorde en liten underskattning. Om resultaten
justeras med hänsyn till eventuella extremvärden påverkas inte utfallet alls när det
gäller övningen med rak bromsning. Däremot framgår inte längre någon tenden-
sen till skillnad mellan utbildningsgrupperna vid övningen med broms- och
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undanmanöver. Kontrollgruppens tendens till lägre överskattning kvarstår dock
även för denna övning.
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Figur 17  Över-/underskattning av egen körförmåga. Jämförelse mellan bedömd
och presterad körförmåga i de två köruppgifterna.
* = signifikant skillnad (p<.05) mellan Färdighetsgrupp och Insiktsgrupp.

Sammanfattningsvis visar resultatet av delstudie 3 på både vissa signifikanta skill-
nader och vissa tendenser som pekar mot att den färdighetsinriktade utbildnings-
strategin kan leda till överskattning av körförmågan på halt väglag. Delstudien
visar dock inga tendenser till varken positiv eller negativ inverkan i det avseendet
vad gäller den insiktsinriktade utbildningsstrategin.



47

8 Diskussion
Syftet med föreliggande studie var att jämföra två utbildningsstrategier för unga
bilförare med avseende på körstil i verklig trafik, bedömning av säkerhets-
marginaler samt överskattning av egen körförmåga.

Det kan dock konstateras att studien inte uppvisar några signifikanta resultat
som tyder på positiva trafiksäkerhetseffekter av någon av de två utbildnings-
strategierna. Däremot finns signifikanta skillnader som visar att färdighetsgruppen
skiljer sig från minst en av de övriga grupperna genom mer fortkörning på 70-
sträckor, större hastighetsvariation i stad och på motortrafikled, större variation i
sidkrafter, högre skattning av sin egen körförmåga på halt underlag samt över-
skattning av körförmågan på halt underlag. Resultaten uppvisar dock också en hel
del icke-signifikanta tendenser som pekar åt samma håll som de signifikanta skill-
naderna. Strikt vetenskapligt kan det visserligen diskuteras om man skall bry sig
om ”icke-signifikanta tendenser”, men då dessa i flera fall uppvisar genomgående
mönster är vår bedömning att det vore fel att bortse från detta. Resultaten från
studien som helhet antyder således att den färdighetsinriktade utbildningsstrategin
har haft oönskad inverkan i vissa avseenden. Exempelvis har den grupp som fått
färdighetsinriktad utbildning mer fortkörning, större variation i hastighet och g-
krafter samt överskattar den egna körförmågan. Liknande mönster återfinns inte
hos den grupp som fått insiktsinriktad utbildning, men studien tyder inte heller på
att den insiktsinriktade utbildningen varit bättre än den kontrollgrupp som inte fått
någon utbildning alls. Delstudie 2 visar dessutom vissa tendenser till att den in-
siktsinriktade utbildningen lett till en något ökad acceptans för att köra med små
säkerhetsmarginaler. Även om det inte handlar om signifikanta skillnader är det
tendenser i oönskad riktning med tanke på innehållet i den insiktsinriktade utbild-
ningen. Då utfallet av delstudie 2 är uppvisar motsatta tendenser jämfört med
delstudie 1 och 3, finns behov av en uppföljande intervjustudie med deltagarna
från båda utbildningsstrategierna för att se om deras behållning stödjer de upp-
komna resultaten.

När det gäller oönskade effekter av färdighetsinriktad förarutbildning, t.ex.
genom ökad olycksrisk eller överskattning av den egna körförmågan, finns stöd
för detta i tidigare forskning (Glad, 1988; Glad, 1996; Gregersen, 1996a; OECD,
1990). Det är dock rimligt att tillräckligt omfattande färdighetsutbildning faktiskt
kan förbättra deltagarnas körtekniska färdigheter. Detta kunde visserligen inte be-
läggas i föreliggande studie, men det finns andra studier som visat detta (se t.ex.
Schmotzer et.al., 1999 och Kiegeland, 1999, referat i Bartl, 2000). Rimligtvis är
det nödvändigt med grundläggande körtekniska färdigheter för nyblivna oerfarna
bilförare, men risken är att en ökad faktisk prestationsnivå åtföljs av en ännu
större ökning av den upplevda prestationsnivån, vilket kan leda till att den egna
körförmågan överskattas. Resultaten från delstudie tre tyder på detta när det gäller
färdighetsgruppen. Det är dock viktigt att påpeka att försökspersonerna i studien
var unga män i 20-årsåldern och resultaten kan därför inte automatiskt generali-
seras till kvinnor eller lite äldre och mer erfarna förare.

Det finns olika möjliga förklaringar och tolkningar av studiens resultat som
helhet. En tolkning är helt enkelt att ingen av de studerade utbildningsstrategierna
har haft någon effekt alls, varken positiv eller negativ. Denna tolkning är dock
inte speciellt trolig eftersom resultaten faktiskt uppvisar vissa signifikanta skill-
nader mellan grupperna, där samtliga innebär att just Färdighetsgruppen avviker
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från någon av de övriga grupperna. Likaså antyder flertalet icke signifikanta
tendenser på negativ inverkan av färdighetsutbildningen.

En annan tolkning av resultaten är att den färdighetsinriktade utbildningen som
genomförts lett till vissa oönskade effekter på körstil och skattning av egen kör-
förmåga, men att den insiktsinriktade utbildningen inte haft någon effekt alls.
Denna tolkning är mer trolig, men det är ändå förvånande att studien inte uppvisar
positiva effekter av den insiktsinriktade utbildningen. Visserligen kan det finnas
ett problem med låg Power10 i studien eftersom antal försökspersoner i varje
grupp är få, men dels har ju Powern räckt för att få vissa signifikanser gentemot
färdighetsgruppen, dels borde man åtminstone förvänta sig positiva tendenser,
även om de inte var signifikanta. Grunden för denna förväntan baseras dels på att
både viss empirisk forskning och teoretiska förarmodeller talar för detta, dels på
att det faktiskt är insiktsinriktad utbildning som förordas idag (Gregersen, 1996a;
Gregersen, Brehmer & Morén, 1996; Ranney, 1994; Siegris, 1999; Vägverket,
1999b). En tidigare svensk studie, den s.k. ”Televerksstudien”, kunde också på-
visa olycksreducerande effekter av delvis insiktsinriktad förarutbildning
(Gregersen et.al., 1996). Studien gällde dock erfarna yrkesförare inom ett och
samma företag, vilket inte riktigt är jämförbart med föreliggande studie.

När det gäller insiktsinriktad utbildning av unga bilförare är det speciellt intres-
sant att göra en jämförelse med en studie av Gregersen (1996a) som gällde en ex-
perimentell studie av två halkutbildningsstrategier för unga blivande bilförare. I
studien jämfördes en färdighetsinriktad och en insiktsinriktad halkutbildning med
avseende på eventuell överskattning av egen körförmåga. Uppläggningen av
studien har stora likheter med delstudie tre som genomförts här, både vad gäller
uppläggning och resultat. I korthet fick försökspersonerna i Gregersen (1996a) ut-
föra ett ”broms- och undanmanövertest” på halt underlag11 i 70 km/h en vecka
efter att de genomgått ca 30 minuters halkutbildning. Innan försökspersonerna ut-
förde testet fick de uppskatta hur väl de trodde sig klara av uppgiften. Resultatet
visade att gruppen som fått färdighetsutbildning skattade sig körförmåga innan
testet signifikant högre än gruppen som fått insiktsutbildning. Däremot förelåg det
inte någon skillnad i hur väl grupperna klarade själva testet. Studien visade också
en signifikant skillnad där färdighetsgruppen överskattade sin förmåga medan in-
siktsgruppen underskattade sig förmåga något.

Resultaten från delstudie tre i föreliggande projekt påminner mycket om resul-
taten i Gregersen (1996a). Visserligen kunde inte någon signifikant skillnad på-
visas vad gäller överskattning av ”broms- och undanmanöveruppgiften”, men väl
vad gäller övningen med ”rak bromsning”. Det finns dock vissa viktiga skillnader
i uppläggningen mellan studierna. Exempelvis gällde Gregersen (1996a) mer oer-
farna förare som ännu inte fått körkort och köruppgiften under utbildning och test
var också mycket mer lika än i föreliggande studie. Likaså genomfördes testet
mycket kortare tid efter utbildningen (en vecka) än i föreliggande studie (1,5-2
månader). Den viktigaste skillnaden är dock att denna studie innehåller en
kontrollgrupp som inte fått någon utbildning. Någon sådan grupp fanns inte i
Gregersen (1996a). Om föreliggande studie inte haft någon kontrollgrupp hade re-

                                                
10 Statistisk sannolikhet att kunna belägga/upptäcka faktiska skillnader. Det är fullt möjligt att det
kan förekomma skillnader som så att säga är ”sanna”, men om studien har låg Power (statistisk
styrka) kanske skillnaderna är för små för att kunna beläggas statistiskt. Med större antal
försökspersoner kanske det däremot varit möjligt (Hays, 1991).
11 Underlaget var sträv asfalt där halkan simulerades med hjälp av en sk Skidcar.
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sultatet sannolikt tolkats som positiva effekter av insiktsutbildningen istället för
att som nu tolkas som ingen effekt. Båda studierna tyder dock på att olika utbild-
ningsstrategier kan påverka t.ex. risken att överskatta den egna körförmågan.
Det kan finnas många skäl till att föreliggande studie inte kunnat påvisa några
positiva effekttendenser av utbildningarna, kanske framför allt insiktsutbild-
ningen. Några tänkbara förklaringar kan vara följande:

1. Utbildningen kanske varade för kort tid (en dag)?
2. Utbildningsinnehållet kanske inte var tillräckligt bra för att kunna påverka

deltagarna?
3. Testerna kanske genomfördes för lång tid efter utbildningen. Effekten kan ha

försvunnit?
4. Testerna kanske genomfördes för kort tid efter utbildningen. Effekten kanske

mognar fram efter ett tag?
5. Bristande jämförbarhet mellan de tre grupperna i studien. Finns olikheter i

bakgrundsfaktorer som påverkar resultaten?
6. ”Effektmåtten” i studien kanske är olämpliga. Det kanske finns en effekt, men

som inte kan upptäckas med de tester som genomförts i studien?

Vissa av förklaringarna ovan är mindre troliga än andra. Mot förklaring ett och
fyra talar t.ex. den tidigare refererade studien av Gregersen (1996a) som visade att
det faktiskt är möjligt att efter redan en vecka upptäcka effekter av en så kort ut-
bildning som 30 minuter.

Mot förklaring ett, två och tre talar erfarenheterna från det tidigare s.k. ”Pilot-
projektet”, som också handlade om en endagsutbildning liknande den insiktsut-
bildning som genomförts i detta projekt. I Pilot kände sig deltagarna påverkade av
en endagsutbildning efter så lång tid som två år efter genomförandet och lång-
siktiga effekter kunde också visas när det gäller vissa attitydfaktorer och själv-
rapporterad körstil (Nolén et.al., 2000). Det bör dock påpekas att man i föreligg-
ande studie inte vet hur deltagarna faktiskt uppfattade utbildningen eller om de
tycker sig blivit påverkade. Det är ju inte säkert att insiktskursen i föreliggande
projekt gett deltagarna samma behållning som för de som deltog i det tidigare
Pilotprojektet.

När det gäller utbildningens längd är det dock rimligt att en förarutbildning i
form av enstaka punktinsatser inte är optimalt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Å
andra sidan handlar förarutbildning i praktiken ofta om olika punktinsatser, t.ex.
dagens halkutbildning på några timmar eller olika endagskurser efter körkort.
Rimligtvis bör flera punktinsatser sammantaget öka chansen att nå de varaktiga
effekter som eftersträvas. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att kunskaper
om olika punktinsatser tas till vara för att utforma en större framtida försöksverk-
samhet med mer omfattande utbildning.

Förklaring fem bedöms inte på något avgörande sätt ha snedvridit resultaten i
de tre delstudierna. Gruppindelningen är dels till stor del baserad på slumpen, dels
visar jämförelser i efterhand också god överensstämmelse i bakgrundsvariabler, i
synnerhet mellan de två utbildningsgrupperna. Kontrollgruppen skiljer sig dock
något från utbildningsgrupperna genom att den dels består av en större andel per-
soner från Linköpings kommun, dels i genomsnitt kört färre mil sedan de fått kör-
kort. En tänkbar konsekvens av att några fler personer i kontrollgruppen var från
Linköping är att de kanske var mer vana vid körslingan i delstudie 1 och därmed
kan ha upplevt mindre mental belastning, vilket eventuellt kan ha ökat
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medelhastigheten något. I övrigt är bedömningen att skillnaden mellan gruppernas
körerfarenhet inte bör vara så stor att det haft större inverkan på körbeteendet,
möjligtvis lett till att kontrollgruppen kört något ojämnare i delstudie 1 och preste-
rat något sämre i delstudie 3. Som helhet bedöms inte de skillnader som disku-
terats mellan kontrollgrupp och utbildningsgrupperna på något avgörande sätt ha
påverkat resultatet eftersom kontrollgruppen ju trots allt har god jämförbarhet med
utbildningsgrupperna i viktiga faktorer som kön, ålder och hur länge man haft
körkort. Om det skett en påverkan borde i så fall de skillnader och tendenser som
finns i studien blivit ännu tydligare.

Den sjätte och sista förklaringen ovan går naturligtvis varken att belägga eller
avfärda. Det optimala är i regel att kunna använda antal olyckor som effektmått på
om en utbildning varit bra eller inte, men eftersom det trots allt sker väldigt få
olyckor är det i realiteten mycket svårt att designa väl kontrollerade experimen-
tella studier där detta effektmått är lämpligt. Istället för att studera olyckor har
föreliggande studie använt några olika ”indirekta effektmått” i avsikt att mäta ut-
bildningsinsatsernas eventuella påverkan. Uppläggningen av delstudie 1 valdes
för att försöka mäta generell påverkan av utbildningarna på körstil i verklig trafik.
En fördel med delstudie 1 är att det rör sig om riktig bilkörning i verklig trafik,
vilket främjar studiens ekologiska validitet (Neisser, 1978). Nackdelen med del-
studie 1, ur experimentsynvinkel, är att de trafiksituationer som uppträder inte är
exakt lika för alla personer. Tanken med delstudie 2 och 3 var därför att försöka få
kompletterande information om specifika trafiksituationer som var lika för alla.
Delstudie 3 motiveras dessutom av att överskattning av egen körförmåga är ett
känt problem sedan tidigare, speciellt för den studerade målgruppen unga manliga
bilförare Englund et.al., 1998). Det bedöms vara en styrka att flera olika ”effekt-
mått” har använts i föreliggande studie, men det kanske ändå inte är tillräckligt.

I delstudie 1 koncentrerades analyserna framför allt på försökspersonernas
hastighetsval och användning av g-krafter, men naturligtvis kan det finnas även
andra relevanta effektmått, t.ex. avstånd till framförvarande fordon och/eller mer
kvalitativa mått som t.ex. bromsberedskap. För närvarande saknas tyvärr färdigut-
vecklade metoder för att analysera all den information som kontinuerligt samlas in
med en instrumenterad bil. Inte minst saknas kunskap om vilket samband olika
körbeteendevariabler har med faktisk trafiksäkerhet. Hastighetens relevans för
trafiksäkerheten är ett allmänt accepterat effektmått och var också en av anled-
ningarna till att det användes i denna studie (Englund et.al., 1998). Att använda g-
krafter som mått på körstil och dess relevans för trafiksäkert beteende är däremot
både ovanligt och ännu tämligen outforskat, även om exempel finns där det an-
vänts som trafiksäkerhetsindikatorer, t.ex. i Lajunen & Summala (1997) och af
Wåhlberg (2000a; 2000b). Den förstnämnda studien kunde inte påvisa något sam-
band mellan g-krafter och självrapporterade trafikolyckor, men det gjorde däremot
den sistnämnda studien där det också hävdas att förares g-krafter är en av de
viktigaste trafiksäkerhetsindikatorerna.

I delstudie 1 gjordes också ett försök att med instrumenterad bil mäta en
generell påverkan av körbeteendet i verklig trafik. Det är dock inte självklart att
man skall förvänta sig en sådan generell påverkan av de aktuella utbildningarna.
Utbildningen kanske kan ha påverkat försökspersonernas körbeteende, men som
yttrar sig enbart i vissa specifika situationer. Det är inte säkert att en timmes
körning med den instrumenterade bilen räcker för att dessa specifika situationer
skall förekomma. Om utbildningarna haft en sådan mer specifik påverkan på för-
sökspersonernas körbeteende kan det vara svårt att upptäcka detta i delstudie 1.
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Stöd för resonemanget om generell kontra specifik påverkan finns också i
utvärderingen av 16-årssystemet för övningskörning. Inom denna utvärdering
kunde påvisas en minskad olycksrisk till följd av den ökade körerfarenhet som 16-
årssystemet innebar, men samtidigt kunde inga effekter upptäckas på generellt
körbeteende mätt med instrumenterad bil (Gregersen et.al., 2000b). En rimlig för-
klaring till detta är att 16-årssystemet framför allt minskade risken för mental
överbelastning hos nyblivna förare, vilket bör visa sig i vissa specifika trafik-
situationer och inte nödvändigtvis i det generella körbeteendet. Inte heller Lajunen
& Summala (1997) kunde påvisa att körerfarenhet hade något direkt samband
med hastighet och g-krafter vid körning med en instrumenterad bil. Däremot fann
de samband mellan körerfarenhet och självrapporterade olyckor.

Man kan alltså konstatera att det ofta inte är meningsfullt att enbart utvärdera
utbildningsåtgärder för bilförare med avseende på olycksrisk utan man bör även
använda andra lämpliga ”indirekta” trafiksäkerhetsindikatorer, t.ex. olika körbete-
endemått. Det finns dock ett stort behov av mer forskning för att utveckla nya
metoder och effektmått, dvs. att öka kunskapen kring vilka körbeteendevariabler
som är mest relevanta ur ett trafiksäkerhetsperspektiv samt kring vilka metoder
som lämpligen kan användas för att mäta dessa beteendevariabler.

De två utbildningsstrategier som jämförts i denna studie har valts att betecknas
insiktsinriktad respektive färdighetsinriktad utifrån var tyngdpunkten bedömts
ligga i respektive utbildning. I den ”Färdighetsinriktade utbildningen” bedöms
tyngdpunkten ligga på att förbättra körtekniska färdigheter i att hantera kritiska
situationer i trafiken. I den ”Insiktsinriktade utbildningen” bedöms tyngdpunkten
istället ligga på att motivera deltagarna att tillämpa en körstil med stora säker-
hetsmarginaler för att därmed minska risken för att hamna i kritiska situationer.
Det är dock inte självklart hur man definierar begreppen färdighet och insikt
eftersom de dels kan vara överlappande, dels spänna över flera dimensioner sam-
tidigt. Exempelvis kan man hävda att en person som lärt sig hur man på bästa sätt
väjer för ett plötsligt uppdykande hinder också fått insikt om hur man skall agera.
På samma sätt kan man hävda att en person som insett behovet av ökade säker-
hetsmarginaler, t.ex. oftare kör med sänkt hastighet, bromsberedskap och bälte,
också lärt sig nya färdigheter. I föreliggande studie definieras begreppen utifrån
två dimensioner, dels om utbildningen fokuserar på att hantera eller på att und-
vika kritiska trafiksituationer, dels om fokus är på att förmedla insikter eller
färdigheter. De utbildningar som genomförts bedöms ha en blandning av båda
dimensionerna, men med olika tyngdpunkt enligt nedanstående figur:
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Figur 18  Schematisk beskrivning över skillnaden i innehåll hos de två utbild-
ningsstrategier som jämförts i föreliggande studie.

Tanken med den insiktsutbildning som genomförts var att påverka deltagarnas in-
ställning till bl.a. bilkörning och motivera dem till att använda en körstil med stora
säkerhetsmarginaler. Utifrån studiens resultat kanske man skall fråga sig om det är
tillräckligt att enbart förändra inställning och motivation för att faktiskt påverka
ett körbeteende. I synnerhet kanske detta gäller för förare som haft körkort i något
år och kanske redan lagt sig till med en viss körstil. Även om man antar att
förarna fått nya insikter och blivit mer motiverade att köra med stora säker-
hetsmarginaler är det trots allt upp till föraren själv att ändra sin körstil. Det är
möjligt att insiktsutbildningen är en bit på vägen, men att det behövs ytterligare
påverkansfaktorer för att körstilen faktiskt skall ändras.

Färdighetsutbildningen visade däremot tendenser till beteendeförändringar, om
än i oönskad riktning. Varför är det så? Kanske är det helt enkelt lättare att nå
beteendepåverkan om man fokuserar på färdigheter? En idé vore i så fall att
komplettera den genomförda insiktsutbildningen med att förskjuta tyngdpunkten i
utbildningen mer mot det nedre vänstra fältet enligt skissen ovan, dvs. mot att
träna färdigheter att undvika kritiska situationer. En sådan utbildning skulle kunna
betecknas ”InsiktsFärdighet”. Problemet, men också utmaningen, är hur detta
skall gå till utan att ”oönskade” beteendeförändringar uppstår.
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9 Slutsatser
Ingen av projektets tre delstudier kunde påvisa några positiva trafiksäker-
hetseffekter av de två studerade utbildningsstrategierna jämfört med en kontroll-
grupp. Resultaten från delstudie 1 och 3 tyder snarare på att den utbildnings-
strategi som är färdighetsinriktad till och med kan ha negativa trafiksäker-
hetseffekter, vilket också stöds av tidigare forskning. Utfallet av delstudie 2 upp-
visar dock motsatta tendenser jämfört med delstudie 1 och 3. Projektet bör därför
följas upp med en intervjustudie av de som deltagit i de olika utbildningsstrate-
gierna för att se om deltagarnas behållning stödjer de uppkomna resultaten.
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Intresseanmälan
1. När är Du född?

Födelseår _______________        Födelsemånad _______________

2. I vilken kommun bor Du?

❒  Boxholm ❒  Söderköping
❒  Finspång ❒  Vadstena
❒  Kinda ❒  Valdemarsvik
❒  Linköping ❒  Ydre
❒  Mjölby ❒  Åtvidaberg
❒  Motala ❒  Ödeshög
❒  Norrköping

3.. När tog Du Ditt körkort för personbil?

År _______________          Månad _______________

4.. Hur många mil har Du kört bil efter att Du tagit Ditt körkort? Ange så noga Du
kan.

ca _______________ mil

5. Vill Du gå en gratis endags trafiksäkerhetsutbildning under vecka 35 eller 36,
1999? Vi behöver ett antal intresserade förare (för mer information, se vad som
står i följebrevet).

❒  Ja, jag är intresserad och har ingenting emot att bli kontaktad för ytterligare
     information.

Namn:
____________________________________________________________
Adress:
___________________________________________________________
Telefonnummer:
____________________________________________________

Jag nås enklast mellan klockan _______________ och klockan ______________

Kryssa nedan i när och var Du helst går på kursen

❐  Helst vecka 35                                                           ❐  I närheten av Örebro
❐  Helst vecka 36                                                           ❐  I närheten av Linköping
❐  Går bra båda veckorna                                              ❐  Går lika bra i Örebro
                                                                                           som i Linköping

❒  Nej, jag är inte intresserad

                                  Tack för Din medverkan!
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Swedish National Road and Transport Research Institute
Postadress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax/ Postgiro/
Postal address Visiting address Telephone Telefax Postal giro
account

Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 59801-1
SE-581 95 Linköping Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36 e-mail:

vti@vti.se
VTI rapport 463

Välkommen till en trafiksäkerhetsdag vid Ytongbanan i Kumla

Hej!
Du har anmält dig till en trafiksäkerhetsdag som genomförs på Ytongbanan hos Scantec
AB i Kumla söndagen den 12:e september kl 9.00-16.30. Kursplatsen ligger i
anslutning till den sk ”Kvarntorpshögen” som syns tydligt när du kör på väg 52. En
närmare vägbeskrivning finns på skissen nedan. Eftersom kursplatsen ligger lite avsides
för vissa av er kommer ni att få ersättning med 15 kr/mil för resan till och från
kursplatsen.

Den kurs du kommer att delta i kallar vi PILOT 2 och syftar till att göra dig till en ännu
säkrare bilförare. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. All bilkörning
sker med bilar som tillhandahålls under kursdagen och givetvis ingår lunch och fika.
Kursdeltagare är 19 ungdomar i din egen ålder.

Kursdagen är helt kostnadsfri för dig då den ingår som en del i ett utvärderingsprojekt
som genomförs på VTI. Som vi nämnt för dig tidigare vill vi dock att du vid 1-2 senare
tillfällen kommer till VTI i Linköping och kör bil i ca en timme och efteråt svarar på
några frågor. Vi tillhandahåller bil vid dessa tillfällen och du får försökspersonsarvode
och reseersättning till och från Linköping. Tillfälle 1 blir någon dag i september/oktober
och tillfälle 2 någon dag i oktober/november. Vi återkommer till dig senare för
tidsbokning av dessa tillfällen.

Om du får förhinder till att delta i kursdagen är det viktigt att du så snart som möjligt hör
av dig till någon av oss nedan.

013 - 20 41 32 alt 0708-27 53 99 (Sixten Nolén)
013 - 20 41 16 (Anders Nyberg)

Välkommen!

Sixten Nolén
Projektansvarig
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Välkommen till en trafiksäkerhetsdag på Mantorp Park

Hej!
Du har anmält dig till trafiksäkerhetskursen Safety Driving steg 1. Kursen
genomförs på Mantorp Park söndagen den 12:e september kl 8.30-16.00. Om du
kommer till  parkeringen (se kartan nedan) så kommer någon instruktör och möter
dig.

Syftet med kursen är att göra dig till en ännu säkrare bilförare. Kursen innehåller
både praktiska och teoretiska moment. All bilkörning sker med bilar som
tillhandahålls under kursdagen och givetvis ingår lunch och fika. Kursdeltagare är
15 ungdomar i din egen ålder.

Kursdagen är helt kostnadsfri för dig då den ingår som en del i ett
utvärderingsprojekt som genomförs på VTI. Som vi nämnt för dig tidigare vill vi
dock att du vid 1-2 senare tillfällen kommer till VTI i Linköping och kör bil i ca
en timme och efteråt svarar på några frågor. Vi tillhandahåller bil vid dessa
tillfällen och du får försökspersonsarvode och reseersättning till och från
Linköping. Tillfälle 1 blir någon dag i september/oktober och tillfälle 2 någon dag
i oktober/november. Vi återkommer till dig senare för tidsbokning av dessa
tillfällen.

Om du får förhinder till att delta i kursdagen är det viktigt att du så snart som
möjligt hör av dig till någon av oss nedan.

013 - 20 41 32 alt 0708-27 53 99 (Sixten Nolén)
013 - 20 41 16 alt (Anders Nyberg)

Välkommen!

Sixten Nolén Anders Nyberg
Trafikforskare Trafikforskare
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Körslinga i delstudie 1
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Instruktion till försökspersoner

Bakgrund till projektet

Syftet med projektet är att jämföra två olika förarutbildningar med något olika innehåll.
Utbildningen består av en kursdag som genomfördes den 12:e september, antingen på
Mantorp Park eller på Ytongbanan i Kumla. Båda utbildningsdagarna syftar till att ge
deltagarna ökad trafiksäkerhet.

Utvärderingen av projektet består av att kursdeltagare och referenspersoner i en
”kontrollgrupp”, kör bil vid två separata tillfällen. Första tillfället är idag och beskrivs mer
nedan. Andra tillfället blir senare i oktober/november och innebär att man dels får utföra ett
antal köruppgifter med personbil på en övningsbana, dels får göra bedömningar av ett antal
videoinspelade trafiksituationer. Datum för tillfälle två bestäms senare.

Utvärderingstillfälle 1

Du kommer att få köra personbil i vanlig trafikmiljö ca 5 mil runt Linköping. Körningen sker
med bil som lånas av VTI. Du skall köra ensam och följa den körslinga som finns beskriven
på kartan du får med dig. Start och mål är här på VTI, men det är ingen tävling utan du kör i
din egen takt. Studera kartan och vägbeskrivningen noga i förväg så du vet vart du skall köra.
Förhoppningsvis har du inga problem att hitta, men skulle du köra fel så försök komma
tillbaka på körslingan så snart som möjligt. Om du kört vilse och inte vet var du är så ring oss
på VTI (telefonnummer finns på kartan).

Efter körningen kommer du att få svara på lite frågor, bla om hur du bedömer dig själv som
bilförare i allmänhet och hur du tyckte att du körde just idag. Det kommer inga frågor om
detaljer längs körslingan. Du behöver alltså inte försöka minnas vad som stod på olika
vägskyltar eller liknande. Försök istället att köra precis som vanligt.

Lycka till!
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Resultat i delstudie 1 efter justering av extremvärden
Om resultatet från delstudie 1 justeras med hänsyn till eventuella ”extremvärden”
förändras resultatet något i vissa fall. I denna bilaga anges samma typer av resul-
tatfigurer som redovisats i delstudie 1, men efter extremjustering. Figurerna är
numrerade i samma ordning som i resultatavsnittet och signifikanta skillnader
anges med asterisker enligt följande:
* = signifikant skillnad (p<.05) mellan färdighetsgrupp och de övriga grupperna.
** = signifikant skillnad (p<.05) mellan färdighetsgrupp och kontrollgrupp.
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Hastighetsfördelning för delsträckor med olika trafikmiljö

Figurerna nedan redovisar hastighetsfördelningen för de tre studerade grupperna
uppdelat på fem delsträckor med olika trafikmiljö. Hastighetsfördelningen i
figurerna består av medelhastigheter, antingen var 25:e meter (delsträcka stad)
eller var 100:e meter (övriga delsträckor).
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Fördelning av g-krafter på olika delsträckor i delstudie 1

Nedan redovisas fördelningen av g-krafter för de tre studerade grupperna. Fi-
gurerna består av genomsnittliga längds- och sidokrafter var 10:e meter uppdelat
på fem speciellt utvalda ”g-kraftsträckor”. Den lodräta linjen som skär y-axelns
nollpunkt markerar skillnad mellan antingen acceleration (+) och retardation (-)
för längdkraft eller mellan sidkrafter till höger (+) och vänster (-).
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Hur upplever du följande videoinspelade trafiksituationer?

Du kommer snart att få se 11 korta videosekvenser från riktiga trafiksituationer in-
spelade i Stockholm i början av 1990-talet. Videosekvenserna är inspelade av
Polisen och visar hur ett antal bilförare kört i vissa situationer. Försök bortse ifrån
om förarnas beteendet är juridiskt tillåtet eller inte. Vi vill istället att du bedömer
varje videosekvens i två avseenden:

1. Hur stor eller liten anser du risken vara för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

2. Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Titta på en videosekvens i taget och gör därefter din bedömning genom att sätta
ett kryss på den vågräta skalan till respektive fråga. Sätt krysset på den plats på
skalan som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning.

Vänd sidan och varsågod att börja!
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Frågor till videosekvenser

AVSTÅND TILL FRAMFÖRVARANDE FORDON

1. Avstånd i 90 km/h

Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ----------------------------------------------------------------------- Mycket
liten                                                                                                      stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
osannolikt                                                                                             sannolikt

2. Avstånd i 90 km/h

Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ----------------------------------------------------------------------- Mycket
liten                                                                                                      stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------Mycket
osannolikt                                                                                            sannolikt

3. Avstånd i 100 km/h

Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
liten                                                                                                       stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
osannolikt                                                                                             sannolikt
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OMKÖRNINGAR I TRAFIKEN

1. Omkörning i 90 km/h

• Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
liten                                                                                                       stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
osannolikt                                                                                             sannolikt

2. Omkörning i 60 km/h

• Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
liten                                                                                                       stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
osannolikt                                                                                             sannolikt

3. Omkörning i 100 km/h

• Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
liten                                                                                                      stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
osannolikt                                                                                             sannolikt
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4.  Omkörning i villaområde

• Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
liten                                                                                                       stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
osannolikt                                                                                              sannolikt

5. Omkörning till höger

• Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
liten                                                                                                        stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
osannolikt                                                                                             sannolikt
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FORTKÖRNING

1. Hastighet på 110-väg

• Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
liten                                                                                                       stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ----------------------------------------------------------------------- Mycket
osannolikt                                                                                             sannolikt

2. Hastighet på 50-väg

• Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
liten                                                                                                      stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
osannolikt                                                                                             sannolikt

3. Hastighet på 70-väg

• Hur stor eller liten anser du att risken var för en trafikolycka i den aktuella
situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
liten                                                                                                       stor

• Hur sannolikt är det att du någon gång kommer att köra på ett liknande sätt
som i den aktuella situationen?

Mycket ------------------------------------------------------------------------ Mycket
osannolikt                                                                                             sannolikt



Fpnr:________ Förnamn:________________ Klockslag för start:___ Datum:________________

Skattning av totalt 5 försök

Antal Antal

Utan fel: 1 fel:

Med fel: därav med 2 fel:

3 el. fler fel:

Portmiss i Fel sida Bilhjul i
omr A omr B sidokon hinder omr A/B om hinder omr C Summa Broms-
=1 fel =1 fel =1 fel =3 fel =1 fel =1 fel =3 fel antal fel hast tid str.

1

2

3

4

5

Anteckningar om eventuella ej godkända försök (När och typ av felaktighet)

Övning 1 - Broms och undanmanöver

Reaktions-
Konträff i

Antal fel

KommentarerFörsök Filnamn

Till Fp: 
Om du får fem försök att genomföra den övning som nyss beskrivits, hur många av dessa fem försöken tror du 
att du klarar felfritt, dvs med 0 fel? Tror du att du klarar alla fem, några eller inga alls?

Om man tror sig ha fel i något/några försök:
Tror du att du kommer att missa mycket eller lite i de försök du inte tror dig klara helt? Försök uppskatta hur 
många fel du kommer att få genom att ange hur många av försöken du tror resulterar i max 1 fel, max 2 fel 
eller 3 eller fler fel?
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Fpnr:________ Förnamn:________________ Klockslag för start:___ Datum:________________

Skattning av totalt 5 försök

Antal Antal

Utan fel: 1 fel:

Med fel: därav med 2 fel:

3 el. fler fel:

Portmiss i Bilhjul i
omr A omr B hinder omr A/B omr C Summa Broms-
=1 fel =1 fel/konpar =3 fel =1 fel =3 fel antal fel hast tid str.

1

2

3

4

5

Anteckningar om eventuella ej godkända försök (När och typ av felaktighet)

Övning 2 - Rakbroms innan hinder

Reaktions- KommentarerFörsök Filnamn

Antal fel
Konträff i

Till Fp: 
Om du får fem försök att genomföra den övning som nyss beskrivits, hur många av dessa fem 
försöken tror du att du klarar felfritt, dvs med 0 fel? Tror du att du klarar alla fem, några eller 
inga alls?

Om man tror sig ha fel i något/några försök:
Tror du att du kommer att missa mycket eller lite i de försök du inte tror dig klara helt? Försök 
uppskatta hur många fel du kommer att få genom att ange hur många av försöken du tror 
resulterar i max 1 fel, max 2 fel eller 3 eller fler fel?

VTI rapport 463
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Projekt InsiktsFärdighet - Utvärderingstillfälle 2

Generella förutsättningar

• Övningarna genomförs på Linköpings trafikövningsplats.

• Totalt deltar 45 fp (15 fp i 3 grupper). Två fp bokas på ett och samma
entimmespass. När en fp genomför övningarna väntar den andra i
”huvudbyggnaden”.

• Varje fp genomför två övningar var. Övningarna genomförs i en följd med en
fp i taget, vilket bör hinnas med på ca 30 min per fp. Köruppgiften är samma
för alla och genomförs på samma bana och med samma bil.

• Båda övningarna genomförs på den ”raka halkytan”. Halkytan skall vara blöt
hela tiden. Inga torra fläckar får förekomma. Vid behov sätts
sprinklersystemet på. Kontroll av friktionen görs genom att Instruktören gör
en referensmätning före och efter varje övning för varje fp. Eventuellt kan
hastighetsjustering behövas göras för att kompensera för ändrade
friktionsförhållanden.

• Själva testet består av att fp först uppskattar sin prestation på respektive
övning och sedan kör varje övning 5 gånger så att den faktiska prestationen
kan noteras. Det är viktigt att skattningarna sker på båda övningarna innan fp
kör sina försök.

Turordning för övningarna (Banbyten)
1. Börja med övning två för alla Fp (provkörning + skattning)
2. Byt till övning ett (skattning +5 körförsök)
3. Byt till övning två (5 körförsök)
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Hur genomförs försöket? – Instruktion till försöksledare

Information till Fp innan start
Till Fp:
Du skall köra två olika övningar på halt underlag som du skall försöka klara så
felfritt som möjligt. Du  får 5 försök per övning, men innan försöken skall du
uppskatta hur bra du kommer att klara övningarna.

Provkörning
• Syftet med övning 2 beskrivs kort samtidigt som Fp får köra banan sakta (30

km/h) så man förstår hur övningen skall genomföras och var och när man skall
bromsa, etc.

• Varje fp provar därefter bilen och ”halkytan” genom att köra banan i 45 km/h
och bromsa vid bromssignal.

• När bilen stannat görs skattningen av övning 2.
• Därefter byggs banan om till övning 1. OBS! De 5 körförsöken sker alltså

senare.

Skattningar
Varje skattning innebär att Fp anger hur bra de tror sig klara övningen 5 gånger i
angiven hastighet. Skattningen görs i två steg. Först anges hur många av de 5 för-
söken man tror sig klara helt felfritt (0 fel). Därefter hur många fel man tror sig få
i de ”icke-felfria” försöken, dvs. hur många försök med max 1 fel, max 2 fel eller
3 fel och uppåt. Instruktören noterar skattningarna på separata protokoll. OBS!
Skattningen förutsätter att Fp förstår hur övningen skall utföras och hur ”felen”
räknas.
Till Fp:
Om du får fem försök att genomföra den övning som nyss beskrivits, hur många
av dessa fem försöken tror du att du klarar felfritt, dvs. med 0 fel? Tror du att du
klarar alla fem, några eller inga alls?

Om man tror sig ha fel i något/några försök:
Tror du att du kommer att missa mycket eller lite i de försök du inte tror dig klara
helt? Försök uppskatta hur många fel du kommer att få genom att ange hur
många av försöken du tror resulterar i max 1 fel, max 2 fel eller 3 eller fler fel?

• Alla fp börjar med att skatta övning 2 (se ovan under provkörning).
• Banan görs sedan om till övning 1.
• Syftet med övning 1 beskrivs samtidigt som Fp får köra banan sakta (30 km/h)

så man förstår hur övningen skall genomföras och var och när man skall
bromsa, etc.

• Därefter gör Fp sin skattning av övning 1.
• När skattningen av övningen 1 är genomförd är det dags att köra de första 5

försöken.

Körövningarna
• Varje Fp får 5 körförsök på varje övning. Resultatet noteras av instruktören

efter varje enskilt försök. (Se respektive övning för beräkning av antal fel).
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• Om något försök inte sker enligt angivna instruktioner vad gäller hastighet,
bromsning, etc. görs försöket om. Instruktören avgör om försöket genomförts
inom toleransgränserna för hastighet, bromsplats, etc. Ev. ogiltiga försök
noteras i protokollet.
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Övning 1: Broms och undanmanöver på rak bana och halt underlag utan
ABS

Prestationsmått – beräkning av antal fel (poäng)
- Träff i en eller flera portkoner i omr. A = 1p
- Träff i en eller flera portkoner i omr. B = 1p
- Träff i någon sidokon = 1p
- Missat köra igenom någon port i omr. A eller B = 1p
- Hindret passeras på fel sida = 1p
- Konträff i hinder = 3p
- Minst ett av bilhjulen utanför sidolinjerna (omr. C) = 3p

Övning 2: Stoppsträcksövning på halt underlag utan ABS.

Prestationsmått – beräkning av antal fel (poäng)
- Träff i en eller flera portkoner i omr. A = 1p
- Träff i portkoner i omr. B = 1p / konpar
- Missat köra igenom någon port = 1p
- Konträff i hinder = 3p
- Minst ett av bilhjulen utanför sidolinjerna (omr. C) = 3p

A

B

C

C

Bromsa!

A

C
B
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