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Förord
Föreliggande rapport utgör slutredovisning av ett flerårigt projekt med det
formella namnet ”Vidareutbildning av unga förare”. Kärnan i projektet är en
vidareutbildning fokuserad mot stora säkerhetsmarginaler där ca 1500 unga bil-
förare mellan 18 och 24 år deltagit.

Projektet har bestått av tre olika faser där första fasen utgjort planering, tester
och olika förstudier. Projektets andra och tredje fas har genomförts under namnet
PILOT. Namnet är inte någon förkortning och syftar inte heller på flygtrafik, utan
namnet valdes i första hand för att väcka intresse och nyfikenhet hos unga bil-
förare, men också för att det kan användas i betydelsen ”förberedande” eller ”väg-
ledande”. Namnet PILOT föreslogs av några ungdomar från företaget ”A3 –
Annonsbyrå 3” i Stockholm, vilka bl.a. också utformade projektets logotyp.

Resultat och erfarenheter från projektet har tidigare redovisats i följande
officiella sammanhang:

• VTI:s och KFB:s ”Forskardagar” i Linköping 1994
• konferensen ”Strategic Highway Research Program and Traffic Safety on

Two Continents” i Prag 1995
• konferensen ”Traffic Safety in Two Continents” i Lissabon 1997
• VTI:s och KFB:s ”Transportforum” i Linköping 1998
• seminarium om ”PILOT och förarutbildning” i Göteborg 1998.

Resultaten från projektets första fas berörs enbart översiktligt i föreliggande
rapport eftersom de finns mer utförligt redovisade i två tidigare delrapporter
(Nolén et al., 1992; 1995). Föreliggande rapport avser slutredovisning av i huvud-
sak projektets fas II och III.

Projektet har samfinansierats av Skandia, Vägverket, KFB och NTF. Projekt-
ledare har varit Sixten Nolén (VTI) som, om inget annat anges, också tagit
fotografierna i rapporten. Inger Engström (VTI) har deltagit vid genomförande,
analys och sammanställning av projektets intervjustudie.

Projektet har haft en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppens representanter
har varierat något under projektets gång, men följande personer har ingått under
hela eller delar av projektets fas II och III: Nils Erik Åhmansson, ordf. (Skandia),
Bengt Hopstadius (Skandia), Jan Molin (Skandia), Per Olof Grummas Granström
(Vägverket), Erik Håkansson (Vägverket), Hans Laurell (Vägverket), Nils
Edström (KFB), Erik Öhnell (NTF), Kent Folkesson* (Stora Holms trafiköv-
ningsplats), Alf Jonsson* (Ytongbanan, NTF-Örebro län), Birgitta Meyer* (NTF-
Skåne), Bengt Nygård* (NTF-Skaraborg) och Sixten Nolén* (VTI). De personer
som markerats med en asterisk (*) har också ingått i projektets arbetsgrupp.

Många personer har på olika sätt deltagit i det praktiska arbetet med att genom-
föra vidareutbildningen i projektet. Uppdelat efter projektets regionindelning har
nedanstående personer deltagit i arbetet, antingen med utbildningens genom-
förande (har markerats med 1) och/eller med rekryteringen av deltagare (har
markerats med 2). De som ansvarat för arbetet i respektive region har skrivits med
kursiv stil.

• Region syd: Birgitta Meyer1,2, Bo Rosenkvist1,2, Pelle Nyberg1, Lennart
Nilsson1, Annki Larsson2 och Anneli Borgström2 .

• Region väst: Kent Folkesson1, Per Kålberg1, Michael Folkesson1, Ella
Olsson2, Gunvor Gustavsson2 och Marie-Louise Kockum Foo2.
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• Region mitt: Bengt Nygård1,2, Jan Nygård1,2, Lars-Erik Andersson1 och
Gunilla Larsson2.

• Region norr: Alf Jonsson1, Agneta Schreiber1,2, Karl-Åke Cederback1,
Tomas Larsson1,2, Maria Sjö1,2, Sven-Erik Svensson1, Claes Göran
Eskilsson2 och Bo Berntsson2.

Flera personer på VTI har hjälpt till i projektet med framtagning av utrustning
som använts i utbildningen, t.ex. gäller det personal vid VTI:s ”Krockbana” och
”Verkstad”. Även företagen ”Mixxon” i Göteborg och ”Helly Hansen” i Norge
har anlitats för framtagning av viss utrustning.

Inför projektets start anordnades en presskonferens i syfte att underlätta rekry-
teringen av projektdeltagare. Karsten Erichs vid ”Informationsbolaget” i Malmö
hjälpte till att arrangera presskonferensen.

Erik Elvers och Bo Kärnekull från Skandia har varit till stor hjälp i projektet
med att ta fram underlag såväl i samband med rekrytering av ungdomar till utbild-
ningen som inför analysen av trafikskador. Ett tack riktas också till de övriga
försäkringsbolag som bidragit med information kring analys av trafikskador,
nämligen Trygg Hansa, Folksam, LFAB, Ansvar, Holmia och Wasa.

Ett tack riktas till Ann-Sofie Senneberg (VTI) som hjälpt till med löpande
projektadministration samt Gunilla Sjöberg (VTI) som hjälpt till med administra-
tion kring det projektseminarium som genomfördes 1998 till vilket också VTI:s
grafiska ateljé hjälpte till att utforma inbjudan. Slutligen riktas ett tack till Hans
Erik Pettersson (VTI) som varit opponent vid ett granskningsseminarium av före-
liggande rapport samt till alla övriga personer som lämnat synpunkter på inne-
hållet.

Linköping i april 2002

Sixten Nolén
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justerade med hänsyn till vissa bakgrundsvariabler 100

Figur 41 Jämförelse mellan belönings- och ej belöningsgrupp vad gäller genom-
snittligt antal trafikolyckor efter genomförd utbildning. Medelvärden
justerade med hänsyn till vissa bakgrundsvariabler 101
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PILOT – Vidareutbildning av unga bilförare. Slutrapport

av Sixten Nolén, Inger Engström, Kent Folkesson, Alf Jonsson, Birgitta Meyer
och Bengt Nygård
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  Linköping

Sammanfattning
PILOT visar att det är möjligt att med insiktsinriktad vidareutbildning lång-
siktigt påverka unga bilförare. De uppfattade utbildningens budskap och
tyckte att deras bilkörning påverkades även två år efteråt. Utbildningen gav
också positiva effekter på upplevd förmåga att köra med säkerhetsmargi-
naler samt självrapporterade förarbeteenden som bältesanvändning, av-
ståndshållning och omkörningsbenägenhet. Även attityder till användning av
bilbälten och till unga förares säkerhetsmarginaler har påverkats. Resultaten
överensstämmer med tyngdpunkten i utbildningsinnehållet och bör vara
positivt även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Empiriska belägg saknas dock
fortfarande kring effekter på faktiskt körbeteende och olycksinblandning.

I Sverige och många andra länder har unga bilförare generellt sett högre olycks-
risk i trafiken än medelålders förare. En vanlig åtgärd för att försöka minska
denna överrisk är förarutbildning innan eller efter körkort. Föreliggande projekt
gäller det senare, dvs. vidareutbildning av förare som har körkort. De första åren
som bilförare är viktiga för att bygga upp körerfarenheten, men paradoxalt nog
innebär det att man behöver köra bil under en relativt sett riskfylld period för att
olycksrisken skall minska. Därför har just denna grupp extra stort behov av säker-
hetsmarginaler. Det kan jämföras med grundtankarna i nollvisionen, där man
måste räkna med att trafikanter förr eller senare gör olika misstag, men när det
sker måste det finnas marginaler som mildrar konsekvenserna. På samma sätt
kommer det att ske misstag hos unga förare som befinner sig i en erfarenhets-
uppbyggande fas. Tidigare studier har visat att just unga bilförare ofta använder
små säkerhetsmarginaler i trafiken. Projektet PILOT handlar därför om att med
vidareutbildning försöka påverka unga bilförares motivation till att använda större
säkerhetsmarginaler i trafiken. Projektet vilar på uppfattningen att det är viktigare
att förare kan undvika kritiska situationer i trafiken med hjälp av stora säkerhets-
marginaler än att de har en hög körteknisk skicklighet att hantera kritiska situa-
tioner om de väl uppstår. Därför fokuseras inte utbildningen i projektet på att för-
bättra förarnas körtekniska färdigheter utan istället på att förmedla insikter om
behovet av att använda stora säkerhetsmarginaler. Projektets målgrupp är bilförare
mellan 18 och 24 år med körkort.

Pilotprojektets övergripande syfte var dels att utforma och genomföra en fri-
villig vidareutbildning för unga bilförare inriktad mot större säkerhetsmarginaler i
trafiken, dels att utvärdera den genomförda utbildningen. Utvärderingen omfattar
tre delar:

1. att beskriva deltagarnas synpunkter och långsiktiga behållning av utbild-
ningen

2. att utvärdera utbildningens långsiktiga effekter på attityder, föreställningar
och självrapporterat förarbeteende
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3. att utvärdera utbildningens långsiktiga effekter på försäkringsrapporterade
trafikskador.

Utvärderingen är upplagd enligt en eftermätning med försöks- och kontrollgrupp.
För att uppnå jämförbarhet mellan försöks- och kontrollgrupp har rekryteringen
gjorts stegvis. Först har personer i den aktuella målgruppen fått en inbjudan om att
delta i vidareutbildningen. Därefter har de som anmält sitt intresse fördelats
slumpmässigt i försöks- och kontrollgrupp. Deltagarna i försöksgruppen fördela-
des också slumpmässigt i fyra mindre grupper som fick något olika utbildnings-
varianter, vilket i princip bestod av hel- respektive halvdagskurser med och utan
belöningskomponent. Antal ungdomar uppgår till 1502 i försöksgruppen och 803 i
kontrollgruppen.

Utbildningen bestod av endagskurser som var helt avgiftsfria för deltagarna.
Totalt har 137 kursdagar genomförts i projektet (80 heldagar och 49 halvdagar),
oftast på trafikövningsplatser/övningsområden. Heldagskurserna var utformade
för maximalt 14 deltagare/tillfälle och halvdagskurserna för maximalt 20 del-
tagare/tillfälle. Utbildningsinnehållet utgjordes av en mängd enskilda kursmoment
av både praktisk och teoretisk karaktär där alla kan hänföras till en eller flera av
följande fyra grundkomponenter:

• ”Aha!-demonstrationer” (känslomässiga upplevelser av krafter i
trafiken)

• Teori (problembeskrivning/analys av unga förare samt råd/tips på en
”säker körstil”)

• Körstilsdemonstrationer (praktiska demonstrationer av körstil med stora
säkerhetsmarginaler)

• Belöning/kontrakt (för att öka motivationen att köra med större säker-
hetsmarginaler).

Samtliga utbildningsvarianter innehöll ”Teori” och merparten av ”Aha!-demon-
strationerna”. Halvdagskurserna saknade ”körstilsdemonstrationer” samt en öv-
ning i ”Aha!-demonstrationerna”. Två utbildningsvarianter saknade också ”be-
löning och kontrakt”. En detaljerad beskrivning av utbildningens innehåll ges i
rapporten.

Projektets generella målgrupp är bilförare 18–24 år med körkort. Rekryteringen
av projektdeltagare har dock av pratiska skäl skett bland ungdomar 18–24 år som
vid rekryteringstillfället hade en bil försäkrad hos Skandia. Geografiskt sträcker
sig rekryteringsområdet från Malmö i söder till Stockholm i norr och i området
utsågs tio övningsbanor där utbildningen genomfördes. Alla kommuner inom en
radie av ca 7 mil kring respektive övningsbana ingår i rekryteringsområdet, vilket
totalt omfattar 161 kommuner. Rekryteringsprocessen genomfördes i fem steg:

1. Utskick av skriftlig övergripande information om utbildningen
2. Personlig telefonkontakt för vidare information och intresseanmälan
3. Skriftlig kallelse till slumpmässigt utvalda av de som anmält sig till ut-

bildningen (= försöksgrupp)
4. Skriftligt ”återbud” till slumpmässigt utvalda av de som anmält sig till ut-

bildningen (=kontrollgrupp)
5. Skriftlig påminnelse strax före kurstillfället till de som tidigare fått kallelse.
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Totalt har över 10 000 ungdomar i den aktuella målgruppen kontaktats under
rekryteringsprocessen. Resultatet av rekryteringen visar att i genomsnitt 45 % av
de som telefonkontaktats anmälde sig och att 66 % av de som slutligen kallades
till utbildningen också deltog. En allmän slutsats av rekryteringsprocessen är att
av alla ungdomar som kontaktats per telefon deltog slutligen mellan 18 % och
34 % beroende på kurstyp och rekryteringsområde.

Tre delstudier har genomförts i projektet inom ramen för utvärderingen av den
genomförda vidareutbildningen.

Delstudie 1 – Deltagarnas behållning av utbildningen
• SYFTE: Att beskriva kursdeltagarnas synpunkter och långsiktiga uppfattning

om utbildningens uppläggning och innehåll.
• METOD: Två datainsamlingsmetoder har använts, dels telefonintervjuer med

ett urval av ungdomar som deltagit i utbildningen (n=32), dels enkätfrågor
riktade till samtliga kursdeltagare (svarsbortfall ca 20 %). Datainsamlingen
skedde två år efter genomförd utbildning.

• RESULTAT: De flesta kursdeltagare var mycket nöjda med utbildningen som
helhet, även om man tyckte att vissa kursmoment var bättre än andra. Mest
positiv var man till de praktiska övningsmomenten, framför allt till de s.k.
”Aha-demonstrationerna” och till ”Avståndsdemonstrationen”. Såväl intervju-
studien som de kompletterande enkätfrågorna ger en samstämmig bild i detta
avseende.
De flesta kursdeltagare har uppfattat utbildningens syfte som det var tänkt.
Detta tyder på att innehållet varit tillräckligt tydligt för att kunna förmedla
utbildningens budskap. De flesta har också dragit lärdomar från kursdagen
som är i linje med vad utbildningen var tänkt att förmedla, dvs. att ge insikter
och tankeställare om behovet av stora säkerhetsmarginaler i trafiken. De flesta
upplevde också att utbildningen haft en långvarig och positiv påverkan på
deras bilkörning, antingen genom att de ändrat körstil eller genom att de
tänker mer på hur de egentligen kör.

• SLUTSATS: Det tycks vara möjligt att med en förhållandevis kort utbildning
för unga bilförare dels förmedla långvariga insikter och tankeställare om be-
hovet av ökade säkerhetsmarginaler i trafiken, dels göra så starkt intryck på
deltagarna att de upplever sig påverkade som bilförare långt efteråt.

Delstudie 2 – Effekter på attityder och föreställningar
• SYFTE: Att belysa eventuella långsiktiga effekter av utbildningen med av-

seende på attityder/föreställningar till trafiksäkerhet och bilkörning samt själv-
rapporterat förarbeteende.

• METOD: Enkät till samtliga i försöks- och kontrollgruppen två år efter
genomförd utbildning. Genomsnittlig svarsfrekvens är 79 % (n=1809). Vid
den statistiska analysen har använts F-test genom proceduren ”General Linear
Model – Unianova” i SPSS. Vid analyserna har hänsyn tagits till eventuella
basskillnader i bakgrundsvariabler mellan de grupper som jämförs. Ana-
lyserna avser dels skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp, dels skillnader
mellan olika utbildningsvarianter inom försöksgruppen.

• RESULTAT: Flera av enkätfrågorna uppvisar inte några signifikanta skillna-
der mellan försöks- och kontrollgrupp. I vissa avseenden finns dock signifi-
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kanta skillnader som tyder på att utbildningen som helhet gett långsiktiga
effekter. Det gäller följande:
– subjektiv körstil/körförmåga relativt andra förare (längre avstånd till fram-

förvarande, oftare omkörd, större säkerhetsmarginaler)
– självrapporterad bältesanvändning (högre användning i tätort och på lands-

väg)
– attityder till bilbälte (mer positiv till användning av bilbälte)
– föreställningar om unga bilförare och säkerhetsmarginaler (anser i högre

grad att unga bilförare har högre risker och mindre marginaler i trafiken)

I tre fall finns också signifikanta skillnader mellan olika utbildningsvarianter. I
samtliga fall gäller det subjektiv körförmåga, där de som gått heldagskurs
och/eller fått belöning tycker sig vara bättre på ”att köra med säkerhets-
marginaler”, ”att göra säkra bedömningar” samt ”att reagera snabbt”.

• SLUTSATS: Utbildningen som helhet har haft en positiv och långsiktig på-
verkan på deltagarna i vissa avseenden. Det gäller dels självrapporterad bältes-
användning, avståndshållning och omkörningsbenägenhet, dels upplevd för-
måga att köra med marginaler och dels inställning till bilbälte och unga bil-
förares säkerhetsmarginaler. Slutsatsen bedöms vara rimlig med tanke på att
enkätstudien genomfördes två år efter utbildningen och att de skillnader som
påvisats mellan grupperna går i förväntad riktning utifrån utbildningens syfte
och innehåll. Resultatet stöds också av utfallet från delstudie 1.

Delstudie 3 – Effekter på trafikskador
• SYFTE: Att belysa eventuella långsiktiga effekter av utbildningen på försäk-

ringsrapporterade trafikskador.
• METOD: Analys av försäkringsrapporterade trafikskador under de två första

åren efter genomförd utbildning. Analysen baseras på skadedata från sju
försäkringsbolag (Skandia, Trygg-Hansa, Folksam, LFAB, Ansvar, Holmia
samt Wasa). Skadedata har inte funnits tillgängligt för samtliga projekt-
personer, vilket ger ett bortfall som uppgår till 19 % respektive 29 %
beroende på uppföljningsperiod. Med trafikskada menas ett trafikrelaterat
skadetillfälle som rapporterats till försäkringsbolaget, oavsett vållande, antal
skador och vilka ”försäkringsgrenar” som belastats vid samma tillfälle. Den
statistiska analysen har utförts med F-test genom proceduren ”General Linear
Model – Unianova” i SPSS. Vid analyserna har hänsyn tagits till eventuella
basskillnader i bakgrundsvariabler mellan de grupper som jämförs, bl.a. själv-
rapporterad körsträcka sedan genomförd utbildning. Analyserna avser dels
skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp, dels skillnader mellan olika
utbildningsvarianter inom försöksgruppen.

• RESULTAT: Det har inte gått att påvisa några signifikanta effekter av utbild-
ningen som helhet. Det finns visserligen en tendens till lägre olycksinbland-
ning för både män och kvinnor två år efter kurstillfället, men den är inte signi-
fikant och dessutom liten. Det har inte heller gått att påvisa några signifikanta
effekter av de olika utbildningsvarianterna (heldag/halvdag respektive be-
löning/ej belöning).

• SLUTSATS: Delstudien har inte kunnat påvisa några signifikanta ”trafik-
säkerhetseffekter” av Pilotutbildningen.
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Avslutande diskussion och slutsatser
Slutsatsen av delstudie tre kan tyckas nedslående och även lite förvånande med
tanke på att både delstudie ett och två tyder på att utbildningen haft en långsiktig
påverkan på deltagarna. I rapportens avslutande diskussion behandlas dock olika
tänkbara förklaringar till att utvärderingen inte kunnat påvisa positiva trafik-
säkerhetseffekter av utbildningen uttryckt i försäkringsrapporterade trafikskador.
Förklaringarna varierar från att den aktuella utbildningen inte alls påverkat trafik-
skador till att det faktiskt finns en effekt, men att det kan behövas fler projekt-
personer och/eller längre uppföljningsperiod för att upptäcka en sådan effekt.

Det konstateras också att grundtankarna i PILOT, om vad som karaktäriserar
en säker bilförare, fortfarande är aktuella. Projektet har också varit en föregångare
och inspirationskälla för ett flertal andra efterföljande förarutbildningsprojekt i
Sverige, vilket i sig är en positiv ”effekt” av projektet.

Avslutningsvis visar utvärderingen av PILOT att det är möjligt att med in-
siktsinriktad utbildning uppnå en långsiktig påverkan av unga bilförare med
körkort. Försökspersonerna uppfattade dels utbildningens budskap och ansåg dels
att den egna bilkörningen påverkades långt efteråt. Utbildningen gav också posi-
tiva effekter på upplevd förmåga att köra med säkerhetsmarginaler samt själv-
rapporterade förarbeteenden som bältesanvändning, avståndshållning och omkör-
ningsbenägenhet. Även attityder till användning av bilbälten och till unga förares
säkerhetsmarginaler har påverkats. De erhållna resultaten stämmer väl med var
tyngdpunkten i utbildningsinnehållet låg och borde vara positivt även ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv. Empiriska belägg saknas dock fortfarande kring effekter på
faktiskt körbeteende och olycksinblandning. Ytterligare forskning behövs därför
kring utformningen av olika utbildningsstrategier för unga bilförare. Utbildningen
i PILOT bör vara ett bra utgångsläge även om det inte ger den slutgiltiga lös-
ningen. Slutligen behövs också kunskap kring i vilken utsträckning erfarenheterna
från PILOT kan överföras till körkortsutbildningen, där ju förutsättningarna för
”insiktsutbildning” kan vara annorlunda eftersom då också vissa grundläggande
körfärdigheter måste läras in.
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Pilot – Further education of young drivers. Final report

by Sixten Nolén, Inger Engström, Kent Folkesson, Alf Jonsson, Birgitta Meyer,
and Bengt Nygård
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95  Linköping  Sweden

Summary
An "insight oriented" driver education focused on larger safety margins
could influence young drivers on a "long-term" basis. The test group did
understand the message in the education and considered themselves
influenced as car drivers two years after the course. The education also had
positive long-term effects on self-reported use of a seat belt, distance-keeping
and overtaking, perceived ability to drive with safety margins and to
attitudes/beliefs regarding seat belts and safety margins of young drivers.
The results are consistent with the focus of the education and hopefully the
results are positive from a traffic safety perspective. However, empirical
evidences are still missing of the effects on driver behaviour in traffic and on
accident involvement.

In Sweden and many other countries, young car drivers generally have a higher
accident risk in traffic compared to middle-aged drivers. Common measures for
reducing this “over-risk” is driver education before or after obtaining a driving
license. This project applies to the latter case, i.e. further education of drivers who
already have a license. The initial years as a car driver are important for building
up driving experience, but paradoxically this means that people need to drive a car
during a relatively risky period in order for the accident risk to decrease.
Consequently, there is a considerably greater need for larger safety margins in this
group. This can be compared with the philosophy of the Vision Zero, where road
users, sooner or later will make mistakes. However, when this happens there must
be margins that alleviates the consequences. In the same way, young drivers will
make mistakes while building up experience. Earlier studies have shown that
young drivers often have small safety margins in traffic. The PILOT project there-
fore deals with using further education to try to influence the motivation of young
car drivers in using larger safety margins in traffic. The project is based on the
view that it is more important for drivers to avoid critical situations in traffic by
using larger safety margins than having high driving skill in handling critical
situations when they actually occur. Therefore, the education provided in the
project is focused not on improving the technical skills of drivers, but on
communicating insight regarding the need for larger safety margins. The target
group in the project consists of car drivers aged between 18 and 24 who hold a
driving license.

The general objective of the PILOT project was partly to design and carry out
voluntary further education for young car drivers, focused on large safety margins
in traffic and partly to evaluate the education provided. The evaluation comprises
three parts:
1. To describe the participant’s opinions and long-term benefits of the education.
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2. To evaluate the long-term effects of the education on attitudes, opinions and
self-reported driving behavior

3. To evaluate the long-term effects of the education on traffic injuries based on
data from insurance companies

The evaluation is designed as a post-test, with a test group and a control group. In
order to achieve comparability between the test group and control group, recruit-
ment has been performed in a series of steps. First, persons in the particular target
group were sent an invitation to take part in the course. After this, those who had
indicated their interest were divided randomly into a test group and a control
group. The participants in the test group were also divided randomly into four
smaller groups, which were given somewhat different variants of the course,
consisting in principle of whole-day and half-day courses respectively, with and
without a reward component. The number of persons in the test group was 1502
and in the control group 803.

The education consisted of one-day courses that were completely free of
charge for the participants. In total, 137 course days were carried out in the project
(80 whole days and 49 half days), usually at traffic training centers/driving ranges.
The whole-day courses were designed for a maximum of 14 participants/course,
while the half-day courses were designed for a maximum of 20 partici-
pants/course. The course content consisted of a large number of individual
exercises of both a practical and theoretical nature. All the exercises dealt,
however with one or more of the following basic components:

• “Aha! Demonstrations”:
(emotional experience of forces in traffic).

• Theory:
(description/analysis of young driver’s traffic safety problem. Advice/hints
on a "safe driving style").

• Driving style demonstrations:
(practical demonstrations of driving style with large safety margins).

• Reward/contract:
(incentives to use larger safety margins)

The four course variants all contained “Theory” and most of the “Aha"-demon-
strations. The half-day courses lacked “driving style demonstrations” and one of
the exercises in the “Aha! Demonstrations”. Two course variants also lacked
“reward and contract”. A detailed description of the content of the course is given
in the report.

The general target group for the project consists of car driver’s aged 18–24
with a driving license. However, for practical reasons, project participants were
recruited among person’s aged 18–24 who had a car insured with the Skandia
insurance company in Sweden. Geographically, the recruitment area stretches
from Malmö to Stockholm. Within this area, ten traffic-training centers were
chosen for carrying out the training. All municipalities within a radius of about
70 kilometers from the respective training center are included in the recruitment
area, which comprises a total of 161 municipalities. The recruitment process was
carried out in five steps:

1. Distribution of printed general information of the education.
2. Personal telephone contact for further information and application.
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3. Written invitations to persons chosen at random (= test group) from those
who had applied to take part in the course.

4. Printed “withdrawal” of the invitation to persons chosen at random
(= control group) from among those who had applied to take part in the
course.

5. Printed reminder just before the course to those who had earlier received an
invitation.

In total, over 10,000 persons in the particular target group were contacted during
the recruitment process. The result of the recruitment shows that on average 45 %
of those who were contacted by phone applied to take part in the course and that
66 % of those who were finally invited to the course actually took part. A general
conclusion from the recruitment process is that 18–34 % of all the persons
contacted by phone finally took part, depending on the type of course and
recruitment area.

Three sub-studies have been carried out in the project as part of the course
evaluation.

Sub-study 1 – Participants’ benefit from the course
PURPOSE: To describe the opinions of the course participants and their long-
term view of the planning and content of the course.

METHOD: Two methods of data collection have been used – telephone inter-
views with a sample of persons (n = 32) who took part in the course, and
questionnaires aimed at all course participants (response rate about 80 %). Data
collection took place two years after the end of the course.

RESULTS: most course participants were very satisfied with the course as a
whole, even if it was considered that certain segments were better than others.
Participants were most positive to the practical parts, in particular the so-called
“Aha!-demonstrations” and the “distance-keeping demonstration”. Both the inter-
view study and the complementary questionnaire provide a similar picture in this
respect.

Most course participants correctly interpreted the purpose of the course,
namely to motivate young drivers to use large safety margins. This indicates that
the content was sufficiently clear to be able to communicate the message of the
course. Most participants have also benefited from the course in the intended way,
i.e. gaining insights and “eye-openers” regarding the need for large safety margins
in traffic. Most participants also considered that the course had a long-term, posi-
tive influence on their driving, either by changing their driving style or by making
them think more about how they actually drive.

CONCLUSION: It seems to be possible for a comparatively short education of
young car drivers to communicate long-term insights and “eye-openers” on the
need for increased safety margins in traffic, and to make such a strong impression
on the participants that they consider themselves influenced as car drivers for a
long time afterwards.
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Sub-study 2 – Effects on attitudes and opinions
PURPOSE: To evaluate possible long-term effects of the course with regard to
attitudes/opinions on traffic safety and car driving, and self-reported driving
behavior.

METHOD: A questionnaire was sent to all members of the test and control groups
two years after the end of the course. The average response rate was 79 %
(n = 1,809). In the statistical analysis, F-test has been used through the procedure
"General Linear Model – Unianova" in SPSS. The analyses relate to differences
between the test and control groups, and differences between course variants
within the test group. In the analyses, attention has been paid to possible
differences in background variables between the groups compared.

RESULTS: Several of the questions in the questionnaire do not show any signi-
ficant differences between the test and control groups. However, for some
questions there are significant differences indicating that the course as a whole
resulted in positive long-term effects. This applies to the following:
• Subjective driving style/driving ability relative to other drivers (greater

distance to vehicle in front, being overtaken more frequently, larger safety
margins).

• Self-reported use of a seat belt (higher usage in both urban areas and on main
roads).

• Attitudes to using a seat belt (more positive to using seat belts).
• Beliefs about young car drivers and safety margins (they more strongly

believe that young car drivers have greater risks and smaller margins in
traffic).

In three cases, there are also significant differences between different course
variants. In all cases, this applies to subjective driving ability, where those who
had attended the whole-day course and/or received a reward considered
themselves better at “driving with safety margins”, “making safe judgements” and
“reacting quickly”.

CONCLUSION: The course as a whole has had a positive, long-term effect on the
participants in certain respects. This applies both to self-reported use of a seat
belt, distance-keeping and probability of overtaking, perceived ability to drive
with safety margins and to attitudes/beliefs regarding seat belts and safety margins
of young car drivers. The conclusion appears reasonable in view of the fact that
the questionnaire study was performed two years after the course and that all the
significant differences between the groups are in line with what was expected on
the basis of the purpose and content of the course. The result is also supported by
the outcome of sub-study 1.

Sub-study 3 – Effects on traffic injuries
PURPOSE: To evaluate possible long-term effects of the course on traffic injuries
reported by the insurance companies.

METHOD: Analysis of traffic injuries reported by the insurance companies
during the first two years after the education. The analysis is based on injury data
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from seven insurance companies in Sweden (Skandia, Trygg-Hansa, Folksam,
LFAB, Ansvar, Holmia and Wasa). Injury data have unfortunately not been
available for all the persons in the project. Data are missing for 19 % and 29 %,
depending on the follow-up period. Traffic injuries are defined as traffic related
injury event reported by the insurance company, regardless of the party causing
the injuries, the number of injuries and the “insurance branches” burdened on the
same occasion. The statistical analysis has been performed with F-test through the
procedure "General Linear Model – Unianova” in SPSS. The analyses relate both
to differences between the test and control groups and to differences between
course variants within the test group. In the analysis, attention has been paid to
possible differences in background variables between the groups compared,
including self-reported driving distance after completion of the course.

RESULTS: There were no significant effects of the course as a whole. There is,
however, a tendency towards lower accident involvement among both men and
women two years after the course, but it is not significant and quite small. Neither
has it been possible to demonstrate any significant effects of the course variants
(whole day/half day and reward/no reward).

CONCLUSION: The sub-study has not demonstrated any significant “traffic
safety effects” of the PILOT course.

General discussion
The conclusion from sub-study 3 may seem discouraging and also somewhat
surprising since sub-studies 1 and 2 both indicate that the course had a long-term
influence on the participants. However, the concluding discussion in the report
contains a number of possible explanations as to why the evaluation did not
demonstrate any positive traffic safety effects of the course expressed in traffic
injuries reported by the insurance companies. The possible explanations vary from
the particular course having no influence on traffic injuries at all to the possibility
that there is an real effect, but that more data is needed (more subjects and/or a
longer period of follow-up) in order to detect such an effect. Finally, it is also
stated that because the PILOT project had been in progress for a long time the
project have been a source of inspiration and a model for a number of other
subsequent driver education projects in Sweden. This is in itself a positive effect
of the project. There is, however, still a need for more knowledge on how to
optimize driver education that gives positive effects on driver behavior and
accident risk. The results from PILOT are a good base for future research in the
area.



24 VTI rapport 457



VTI rapport 457 25

1 Inledning
1.1 Allmän bakgrund
Unga bilförare har generellt sett högre olycksrisk i trafiken än medelålders förare.
Detta förhållande har under lång tid gällt både i Sverige och internationellt, även
om riskskillnaderna mellan unga och medelålders bilförares är något mindre i
Sverige än i många andra länder (1999). Om man grafiskt beskriver sambandet
mellan en bilförares ålder och risken att dödas eller skadas svårt i trafiken per
färdad kilometer framträder en välkänd U-kurva där risken är högre för både unga
och äldre bilförare. Äldre förares risker är t.o.m. något högre än för unga, men i
ett samhällsperspektiv är yngre förares risker ett större trafiksäkerhetsproblem
eftersom de svarar för ett större trafikarbete än äldre förare1. Unga bilförare 18–
24 år var t.ex. inblandade i ca 13 % av alla personskadeolyckor 1999 jämfört med
ca 3,5 % av förare 75 år eller äldre (SIKA/SCB, 2000).

Jämfört med slutet av 1980-talet är det idag färre unga förare som dödas eller
skadas i trafikolyckor. Minskningen skedde framför allt i början av 1990-talet och
beror främst på ett minskat trafikarbete i åldersgruppen (Gregersen, 1996a). Under
90-talet minskade antalet körkortstagare i åldern 18–24 år med 25–30 % och den
totala körsträckan i åldersgruppen nästan halverades under första hälften av 90-
talet (Vägverket, 1999a). Ungdomar har dock fortfarande en högre skaderisk som
bilförare jämfört med medelålders förare. Den relativa risken att dödas eller
skadas svårt i trafiken är ca 3,5 gånger högre för en 18–24 årig bilförare än för en
förare i åldern 45–64 år (figur 1). Enligt Vägverket kan man framöver förvänta sig
en ökning av trafikarbetet bland unga bilförare, dels på grund av minskad arbets-
löshet och därmed förbättrad ekonomi, men också på grund av att antalet ung-
domar i befolkningen kommer att öka de närmaste tio åren (Vägverket, 1999b).
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Relativ risk
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Figur 1  Risk att dödas eller skadas svårt som personbilsförare per miljon
personkilometer uppdelat på åldersgrupper. (Relativ risk = Risk relativt ålders-
gruppen 45–64 år som normerats till 1.0). Skade- och exponeringsdata är baserat
på medelvärden för åren 1992–1995. Källa: (Thulin & Kronberg, 1998).

                                                
1 I föreliggande rapport sker ingen vidare behandling av äldre bilförares trafiksäkerhetsproblem.
Istället hänvisas till Englund m.fl. (1998) och Hakamies-Blomqvist (1996).
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Ungdomars högre risker som bilförare är speciellt tydlig för singelolyckor, dvs.
där de själva varit inblandade (figur 2). Det gäller framför allt under nattetid eller
tidig morgon (figur 3). Föreliggande studie handlar om unga bilförares säkerhets-
marginaler och i detta sammanhang är överrisken vid singelolyckor av speciellt
intresse eftersom orsaken till singelolyckor, i högre grad än vid kollisionsolyckor,
kan antas bero på att förarens egna säkerhetsmarginaler varit otillräckliga. Själv-
klart är de egna säkerhetsmarginalerna även viktiga vid kollisionsolyckor, men då
har ju även motpartens säkerhetsmarginaler betydelse.

Även om ungdomars högre risker är mest tydlig för singelolyckor har de dock
också högre risker att bli inblandade i kollisionsolyckor, oavsett om man själv
skadas eller inte (figur 2). Det innebär att ungdomars högre risk som bilförare inte
enbart drabbar dom själva. De löper även större risk än medelålders förare att bli
inblandad i trafikolyckor där t.ex. oskyddade trafikanter skadas eller dödas.
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Relativ risk.
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Figur 2  Risk att som personbilsförare bli inblandad i personskadeolycka. Upp-
delning på två åldersgrupper. (Relativ risk = antal delaktiga unga förare per
miljon personkilometer, relativt åldersgruppen 45–64 år som normerats till 1.0).
Olycksdata utgör medelvärden för 1990–1993. Exponeringsdata utgör medel-
värden för 1992–1995. Källa: (Thulin, 1997a).
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Tidpunkter över dygnet

Relativ risk.
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Figur 3  Risk för personbilsförare att bli inblandad i singelolycka vid olika tid-
punkter på dygnet. Uppdelning på två åldersgrupper. (Relativ risk = antal del-
aktiga unga förare per miljon personkilometer, relativt åldersgruppen 45–64 år
som normerats till 1.0). Olycksdata utgör medelvärden för 1990–1993. Expone-
ringsdata utgör medelvärden för 1992–1995. Källa: (Thulin, 1997a).

Det är dock inte bara förarnas ålder som samvarierar med olycksrisk. Det finns
också könsskillnader som t.ex. visar att kvinnliga förare har lägre olycksrisk än
manliga, även om man justerar för skillnader i ålder och körerfarenhet (Spolander,
1992). Likaså finns studier som tyder på samband mellan personlighetsrelaterade
faktorer hos bilförare och olycksrisk (Jonah, 1997; Rimmö, 1999).

Individuella variationer i olycksrisk finns också inom gruppen unga bilförare.
Vissa studier har bl.a. påvisat samband mellan unga förares olycksrisk och livsstil,
personlighetsfaktorer, kön, etc. (Beirness, 1995; Gregersen & Berg, 1994;
Gregersen, Brehmer & Morén, 1996; Schulze, 1990). I föreliggande studie före-
kommer dock ingen differentiering mellan olika ungdomar, utan målgruppen har
varit unga bilförare generellt oavsett kön eller andra grupperingar. Främsta skälet
till detta är att när projektet startade saknades tillräcklig kunskap om hur olika
grupper kan särskiljas och vilka individfaktorer som i så fall är viktigast att göra
uppdelningen efter. Under senaste åren har det gjorts vissa lovande försök att med
skriftliga frågor särskilja olika riskgrupper bland unga bilförare som sedan skall
kunna påverkas med riskgruppsanpassad trafikantutbildning och information
(Linderholm, 1997). Fortfarande bedöms det dock återstå mycket forskning innan
vi helt förstår vilka orsakssamband som finns mellan individfaktorer och olycks-
risk samt hur olika faktorer samverkar.

Det finns många studier och kunskapssammanställningar som behandlar
orsaken till ungdomars generella överrisk som bilförare och även diskuterar lämp-
liga åtgärder (Englund et al., 1998; Gregersen, 1995; 1996a; 1995). Lite förenklat
visar dessa studier att man kan dela upp de bakomliggande orsakerna i två kate-
gorier, dels sådant som har med ålder, mognad och individuella förutsättningar att
göra och dels sådant som rör hur erfaren man är som bilförare. Utseendet på
kurvan i figur 1 ovan kan t.ex. förklaras med att dessa två orsakskategorier sam-
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varierar. Det har gjorts vissa studier som försökt separera erfarenhetsfaktorn från
åldersfaktorn i processen från att en ung oerfaren bilförare med hög olycksrisk ut-
vecklas till en medelålders erfaren förare med låg risk. Enligt Gregersen (1996a)
varierar resultaten från dessa undersökningar, men oftast förklarar erfarenhets-
faktorn 50–70 % och åldersfaktorn 30–50 % av olycksminskningen. Den studie
som oftast refereras i detta sammanhang är Maycock, Lockwood & Lester (1991)
där det framgår att de första åtta årens olycksriskminskning hos en nybliven bil-
förare till ca 60 % beror på ökad erfarenhet av bilkörning.

En schematisk beskrivning av vilka övergripande faktorer som ligger bakom
unga bilförares olycksrisk i trafiken ges nedan (figur 4). Modellen är hämtad från
Gregersen (1996a) och illustrerar uppdelningen av faktorer i sådant som har med
erfarenhet av bilkörning att göra (i modellen kallad ”inlärningsprocessen”) och
sådant som har med ålder, mognad och individuella förutsättningar att göra, vilket
i modellen kallas ”Social påverkan och individuella förutsättningar”. Det kan
visserligen diskuteras i vilken grad pilarna i modellen beskriver orsakssamband
eller inte, men rent generellt antas i modellen att en bilförares körbeteende, i form
av körstil och val av säkerhetsmarginaler, påverkas av såväl faktorer i inlärnings-
processen som faktorer som har med social påverkan och individuella förutsätt-
ningar att göra.

Upplevd sannolikhet
för egen olycka

Inlärnings- Utbildning
processen: Träning

Erfarenhet
Automatisering av Kör-
deluppgifter Motiv beteende

Attityder Körstil
Livsstil Besluts- Säkerhets-

Social påverkan Gruppnormer fattande marginaler
och individuella Värderingar
förutsättningar: Frigörelse

Personlighet
Könsroller
m.m

Objektiv förmåga
Subjektiv förmåga

Figur 4  Schematisk modell över olika faktorers betydelse för unga bilförares
olycksrisk i trafiken. Källa: (Gregersen, 1996a).

En vanlig typ av åtgärder för att sänka unga bilförares olycksrisk är att genom ut-
bildning och information försöka effektivisera inlärningsprocessen innan man får
sitt körkort. Ju mer man automatiserat olika delkomponenter i bilkörningen och ju
bättre insikt man har om risker i trafiken och sina egna begränsningar som förare,
desto bättre förutsättningar har man som nybliven körkortsinnehavare. Den ut-
ökade åldersgränsen för övningskörning till 16 år som infördes i september 1993
syftade bl.a. till att öka möjligheterna för blivande körkortstagare att skaffa sig
mer körträning och därmed debutera på en lägre risknivå. Resultat från utvärde-
ringen av 16-årsreformen tyder också på att förhoppningarna om ökad mängd-
träning och positiva trafiksäkerhetseffekter infriats (Gregersen et al., 1999).
Kanske kan förslaget om att införa någon form av stegvis förarutbildning i
Sverige (STEFUS) sänka olycksrisken ytterligare för unga nyblivna körkorts-
tagare (Vägverket, 1999b).
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Ett komplement till åtgärder riktade mot blivande körkortstagare är att försöka
påverka bilförare som har körkort men som fortfarande är i ”riskåldern” 18–24 år.
Dessa första år utgör kanske den unga bilförarens viktigaste erfarenhetsupp-
byggande fas, men som paradoxalt nog 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 erfarenhetsuppbyggande fasen
säkrare. Detta är avsikten med PILOT som handlar om vidareutbildningskurser
för unga förare där tonvikten ligger på att försöka öka unga förares säkerhets-
marginaler.

Relaterat till den modell som beskrivits i figur 4 handlar PILOT främst om ett
försök att påverka unga förares motivation att använda större säkerhetsmarginaler
i trafiken, bl.a. genom att förmedla insikter om olika förhållanden i trafiken.
Fokus ligger alltså inte på att förbättra förarnas trafikkunskaper och körtekniska
färdigheter. Flera studier har visat att just unga bilförare ofta utmärker sig genom
att använda små säkerhetsmarginaler i trafiken, t.ex. genom att köra fortare, oftare
strunta i att använda bälte eller genom att hålla kortare avstånd till framförvarande
jämfört med äldre åldersgrupper (Evans, 1991; Gregersen, 1996a; Jonah, 1986;
Nolén, 1988; Rajalin, Hassel & Summala, 1997). I EU-projekten ”GADGET” och
”DAN” betonas också vikten av motivationspåverkande åtgärder riktade mot bil-
förare, t.ex. genom trafikantutbildning (Bartl, 2000; Siegrist, 1999).

1.2 Vad är PILOT?
PILOT är namnet på ett projekt där ca 1500 unga bilförare mellan 18–24 år
vidareutbildats genom att de deltagit i en av de utbildningsdagar som genomförts
på tio olika platser i Syd- och Mellansverige. PILOT startade på allvar vid års-
skiftet 1993/94, men hade innan dess föregåtts av diverse projektdiskussioner och
förstudier. De ursprungliga idéerna till projektet väcktes redan i slutet av 1980-
talet av några personer med förankring i NTF-organisationen och med praktisk er-
farenhet från förarutbildning vid trafikövningsplatser2. Deras idé var att kombi-
nera kunskap och erfarenheter från såväl trafikforskare som professionella förar-
utbildare och på så sätt försöka studera trafiksäkerhetseffekter av förarutbildning.
De lyckades få gehör för sina idéer hos Skandia, TSV och VTI, vilket resulterade i
att projektet ”Vidareutbildning av unga förare” startade 1991. Projektet kallades
också allmänt för ”Skandiaprojektet” och var föregångaren till det som sedan blev
PILOT. Grundtankarna bakom ”Skandiaprojektet” finns beskrivna i Johansson
och Nolén (1991), men är i stort sett tillämpligt även på föreliggande projekt.

1.2.1 Grundtankarna bakom projektet
Projektet utgår från frågeställningen om vad som karaktäriserar en trafiksäker bil-
förare. När de första projektdiskussionerna bakom PILOT startade rådde sedan
många år en traditionell bild som innebar att en säker bilförare karaktäriserades av
följande egenskaper:

                                                
2 Dessa personer var framför allt Bengt Nygård (NTF-Skaraborg och Kinnekulle motorbana), Alf
Jonsson (NTF-Örebro län och Ytongbanan i Kumla) samt Björn Calzén (Göteborgs TSF och Stora
Holms trafikövningsplats).
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• goda kunskaper om trafikregler och risker i trafiken
• stora körtekniska färdigheter
• en god förmåga att hantera och klara upp kritiska situationer som kan uppstå

under körningen.

Det då gällande synsättet på en säker bilförare återspeglades ofta också i de ut-
bildningsprogram som riktades till bilförare. Målet med utbildningen var ofta att
förmedla så mycket kunskaper och färdigheter som möjligt för att kunna klara sig
ur de kritiska situationer som plötsligt kunde uppstå i trafiken.

Det finns dock ett flertal studier som tyder på att man kan ifrågasätta denna
traditionella bild av en säker förare (Brown, Groeger & Biehl, 1987; Glad, 1988;
OECD, 1990; Summala, 1985; 1988; Williams & O'Neill, 1974). Det tycks varken
vara någon självklarhet eller garanti att förare med de bästa trafikkunskaperna och
körfärdigheterna 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 i stället 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).

Det finns ganska många teorier/modeller över förarbeteende som berör den typ
av ”adaptionsmekanismer” som nämnts ovan (Fuller, 1984; Näätänen &
Summala, 1974; 1976; Wilde, 1982; Wilde, 1994). Dessa typer av teorier/mo-
deller över förarbeteende brukar kallas för motivationsmodeller och bygger på
grundantagandet att bilkörning är en s.k. ”self paced task”, dvs. där föraren själv
kan påverka de krav som ställs på informationsbehandlingen under körningen.
Motivationsmodellerna fokuserar på hur en förare väljer att bete sig i en given
trafiksituation och inte hur han/hon skulle kunnat bete sig utifrån den förmåga och
de färdigheter föraren besitter (Ranney, 1994). Förenklat kan man beskriva det
som att föraren försöker reglera körningen så att det uppstår en acceptabel balans
mellan framkomlighet och säkerhet (Brown, 1989). PILOT har sin teoretiska för-
ankring i dessa motivationsmodeller, framför allt i Näätänen och Summalas Noll-
riskteori. (Näätänen & Summala, 1974; 1976; Summala, 1988). I korthet innebär
Nollriskteorin bl.a. att olika motiv påverkar en förares körstil, där huvudmotivet är
att transportera sig från punkt A till B. Därutöver finns en mängd ”extra-motiv”,
t.ex. brådska, fartkänsla, bekvämlighet, grupptryck, etc., som i många fall kan
leda till högre hastighet och högre olycksrisk. Enligt teorin strävar en förare efter
att undvika riskupplevelser under körningen, men om man ändå upplever risk an-
passas körningen så att riskupplevelsen försvinner. Ett centralt begrepp i Nollrisk-
teorin är säkerhetsmarginaler. Varje förare antas ha en minsta acceptabel säker-
hetsmarginal och om de marginalerna överskrids upplever föraren risk och för-
söker då åtgärda detta. Trafiksäkerhetsproblem uppstår dock genom att många
förare kör med för små säkerhetsmarginaler utan att vara medvetna om det.

Av resonemanget hittills följer dock inte automatiskt slutsatsen att utbildning
av bilförare skulle vara bortkastat eller t.o.m. negativt. Med all säkerhet går det att
åstadkomma säkrare förare med utbildning om den utformas på rätt sätt. Det finns
bl.a. exempel på att utbildningsåtgärder inom företag haft positiva säker-
hetseffekter hos bilförare (Gregersen et al., 1996).

Avsikten med PILOT var inte att förbättra förarnas körtekniska färdigheter
utan tanken var att förmedla insikter om behovet av tillräckliga säkerhets-
marginaler och att motivera förarna att tillämpa det i sin bilkörning. Utbildningen
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utgick ifrån synsättet att det som utmärker en säker förare är användningen av
stora säkerhetsmarginaler i trafiken, dvs. att hålla tillräckligt stora avstånd och
tidsluckor i trafiken, anpassa hastigheten, använda bilbälte etc. En sådan förare är
också bra på att undvika kritiska situationer. Utbildningen bör alltså fokuseras på
att inte hamna i kritiska situationer i stället för att hantera dem om de väl inträffar.

Naturligtvis kan man aldrig skydda sig mot att det uppstår oförutsedda kritiska
situationer, t.ex. att man själv eller andra trafikanter gör något misstag eller att det
plötsligt dyker upp en älg på vägen. Men när det inträffar sådana plötsliga kritiska
situationer är det extra viktigt med stora säkerhetsmarginaler, t.ex. att hålla lägre
hastighet, tillräckliga avstånd till framförvarande och att använda bilbälte. Det
kanske inte alltid räcker för att undvika en olycka, men det kan reducera risken för
skador avsevärt, även på andra eventuellt inblandade trafikanter. På så sätt an-
knyter projektet också till tankarna med Nollvisionen (Vägverket, 1996).

Förhoppningen med föreliggande projekt är ytterst att påverka unga förares
olycksrisk och olyckskonsekvens genom att få dem att börja använda större säker-
hetsmarginaler i trafiken. Begreppet säkerhetsmarginaler skall dock ses i vid be-
märkelse, från hastighetsval och avstånd i trafiken till användning av säkerhets-
utrustning. Även allmän riskexponering omfattas av begreppet, t.ex. att man ger
högre prioritet till säkerhetsmotiv vid val av transportmedel, färdvägar eller tid-
punkter för sin körning. Om man lyckas med att öka unga förares säkerhets-
marginaler i vid bemärkelse, bör det leda till att de råkar ut för färre och mindre
allvarliga kritiska situationer i trafiken och i slutändan också färre och lindrigare
trafikskador. Problemet är bara hur man får unga förare att köra med större
marginaler.

Mot denna bakgrund valdes i projektet en strategi som innebar att med hjälp av
vidareutbildningen försöka motivera förarna att tillämpa stora säkerhetsmarginaler
i trafiken. Strategin bestod av fyra steg och grundar sig på uppfattningen att de
flesta unga förare som har körkort kan tillämpa större säkerhetsmarginaler om de
bara vill, dvs. om de känner sig tillräckligt motiverade att göra det. De fyra stegen
i strategin var följande:

1. Att först skapa en grundmotivation hos deltagarna genom att helt enkelt
ge en beskrivning av begreppet ”säkerhetsmarginaler” och förklara varför
det är viktigt.

2. Att därefter demonstrera och lära ut vad säkerhetsmarginaler innebär i
praktiken.

3. Att sedan försöka få dom intresserade och motiverade att verkligen prova
att tillämpa större marginaler.

4. Att slutligen med olika incitament försöka permanenta eller vidmakthålla
deras nya sätt att köra.

Tanken var att strategin också skulle avspegla sig i vidareutbildningens ut-
formning och innehåll, vilket beskrivs närmare i kapitel 4.
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1.2.2 Projektets tre faser
Om man betraktar föreliggande projekt som en helhet bestående av dels de
projektdiskussioner och förstudier som utfördes inom det nämnda ”Skandia-
projektet”, dels det som sedan kom att kallas PILOT, består projektet av följande
tre olika faser:
• Fas I: Utveckling och planering

– förstudier av rekryteringsunderlag
– utveckling och utprovning av utbildningsinnehåll

• Fas II: Genomförande och datainsamling
– detaljplanering av utbildningens genomförande
– genomförande av utbildningsdagar
– planering och genomförande av datainsamling till utvärderingen
– uppföljningsperiod för utvärderingen

• Fas III: Analys och avrapportering
– analys och sammanställning av data från utvärderingens olika delar
– kontinuerliga lägesrapporter av resultat samt slutlig skriftlig avrapporte-

ring

Fas II och III har genomförts efter att projektet fick namnet PILOT. Resultatet av
dessa faser kommer att beskrivas mer i detalj i de kommande avsnitten och
kommenteras därför inte närmare här. Den första fasen finns avrapporterad sedan
tidigare, dels i ett VTI-notat och dels i ett VTI-meddelande (Nolén et al., 1992;
1995). En kort redogörelse för huvudresultat och slutsatsen av fas I ges dock
nedan.

1.2.2.1 Utvecklings- och planeringsfasen
En viktig del i första fasen var att utveckla olika utbildningsmoment utifrån de
grundtankar i projektet som beskrivits tidigare. En annan viktig uppgift var att
undersöka om det fanns rimliga förutsättningar att få ett tillräckligt antal unga bil-
förare att vilja delta i den utbildning som planerades. Redan enligt de ursprungliga
utvärderingsplanerna av utbildningen var ambitionen att försöka studera
eventuella effekter på olycksrisk och eftersom försäkringsbolaget Skandia redan
tidigt deltog i projektdiskussionerna var avsikten att utnyttja deras register för
analys av försäkringsrapporterade trafikskador. En skadeuppföljning via Skandias
skaderegister förutsatte dock att de som skulle erbjudas vidareutbildningen var
försäkringstagare i Skandia. En s.k. ”statistisk poweranalys” visade att det krävdes
ca 3000 personer i projektet (2000 som utbildas och 1000 i en kontrollgrupp) för
att ha en rimlig chans att statistiskt säkerställa en olycksriskminskning på 20 %
två år efter genomförd utbildning (Eriksson, 1990). Innan man genomförde
projektet i större skala var det därför viktigt att veta om det fanns förutsättningar
att rekrytera tillräckligt med deltagare. Under fas I genomfördes två förstudier
kring möjligheterna att rekrytera deltagare.
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I den första förstudien testades hur några olika rekryteringsmetoder påverkade
unga bilförares vilja att kostnadsfritt delta i en kommande endags vidareutbild-
ningskurs (Nolén et al., 1992). Totalt testades åtta olika ”inbjudningsvarianter”
genom en kombination av följande faktorer:

• typ av kontaktmetod (brevinbjudan – telefoninbjudan)
• chans att vinna bensincheckar á 300 kr
• depositionsavgift i form av en anmälningsavgift som skulle återfås efter

deltagandet
• ingen vinstchans eller anmälningsavgift

De olika inbjudningsvarianterna testades på ett slumpmässigt urval av 800 ung-
domar mellan 18 och 24 år från Skandias försäkringsregister i de fyra länen
Göteborgs och Bohus län, Malmöhus län, Skaraborgs län och Örebro län. Resul-
tatet visade tydligt att det enbart var typ av kontaktmetod som hade signifikant
effekt på andel anmälda ungdomar. Om inbjudan gjordes per telefon anmälde sig
30–40 % medan brevinbjudan enbart resulterade i 8 % anmälda. I studien på-
verkades däremot inte andel anmälda av om man hade chans att vinna bensin-
check eller fick betala en dispositionsavgift.

Av förstudie 1 kunde man bl.a. konstatera att inbjudan till en vidareutbildning i
större skala måste baseras på telefoninbjudningar för att få tillräckligt med del-
tagare. När förstudien genomfördes var dock inte utbildningsinnehållet färdigut-
vecklat eftersom ”rekryteringsfrågan” hade prioriterats inledningsvis. De som
genomförde telefoninbjudningarna tyckte det var besvärligt att inte kunna svara på
detaljfrågor om utbildningen. Det bedömdes därför att det borde gå att få ännu
högre andel anmälda när väl innehållet och formerna för utbildningen var färdig.
Följande slutsatser drogs från förstudie 1:

• Inbjudan till utbildningen bör ske via telefonkontakt, men föregås av ett
brev som beskriver utbildningen och talar om att någon kommer att ringa.

• Utbildningens utformning och innehåll måste vara klart när inbjudan sker.
• De personer som gör telefoninbjudan måste utan hinder kunna avsätta den

tid som krävs och vara tillräckligt välinformerade om projektet och
utbildningen för att kunna svara på frågor från de inbjudna.

• Det ursprungliga rekryteringsområdet måste utökas så att rekryteringsbasen
av antalet 18–24 åriga försäkringstagare i Skandia blir större.

Den andra förstudien bestod av en ”generalrepetition” inför en kommande huvud-
studie (Nolén et al., 1995). ”Generalrepetitionen” innebar att ett slumpmässigt ur-
val på ca 400 ungdomar (18–24 år) av Skandias försäkringstagare fick möjlighet
att anmäla sig till en vidareutbildningsdag för bilförare. Urvalet drogs från fyra
områden (Malmö, Göteborg, Skaraborg och Örebro) som definierats utifrån ca
7 mils radie kring de fyra platser där utbildningsdagarna genomfördes.

Vid inbjudan till ”generalrepetitionen” hade vissa förändringar gjorts med hän-
syn till slutsatserna från förstudie 1. Utifrån resultatet av ”generalrepetitionen”
gjordes också en uppskattning av att förväntad andel anmälda i en kommande
huvudstudie skulle kunna uppgå till drygt 50 %, vilket var högre än vad som
tidigare uppskattats utifrån förstudie 1.

Den övergripande slutsatsen från båda förstudierna som genomfördes under
utvecklings- och planeringsfasen var att det borde finnas tillräckligt goda förut-
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sättningar att kunna genomföra den huvudstudie som planerats, dvs. det som kom
att bli PILOT. Grunden för denna slutsats var följande:

• Det bedömdes finnas förutsättningar att rekrytera tillräckligt med deltagare
till en huvudstudie om populationen utökades genom att bredda upptag-
ningsområdet från de fyra ursprungliga områdena till totalt tio områden.
Det föreslogs också att de tio områdena skulle delas in i fyra övergripande
regioner (Syd, Väst, Mitt och Norr) för att underlätta den praktiska hante-
ringen och genomförandet av utbildningen.

• Endast smärre justeringar bedömdes behöva göras av utformningen och
innehållet i den utbildning som testades vid ”generalrepetitionen”. Grund-
strukturen i kursuppläggningen bedömdes kunna behållas i en kommande
huvudstudie. Bedömningen grundade sig bl.a. på telefonintervjuer som
genomfördes med 27 ungdomar några veckor efter att de deltagit i
”generalrepetitionen”. Intervjuerna visade att de flesta som helhet varit
väldigt nöjda och också uppfattat budskapet i kursen (Nolén et al., 1995).

Resultatet av projektets första fas var alltså ett beslut om att gå vidare med fas 2
och 3, vilket innebar att starta själva huvudprojektet och genomföra vidareutbild-
ningen i större skala. Detta huvudprojekt fick namnet PILOT och en speciell
projektlogotyp togs också fram (figur 5).

Figur 5  Pilotprojektets logotyp.

1.2.3 Projektets organisation
PILOT har varit organiserat i tre nivåer enligt figur 6. VTI har svarat för projekt-
ledning och vetenskaplig förankring. En arbetsgrupp har svarat för det operativa
arbetet medan en styrgrupp har svarat för större strategiska och finansiella beslut.

Styrgrupp
Skandia
Vägverket
KFB
NTF Arbetsgrupp
Ytongbanan i Kumla/NTF-Örebro Ytongbanan i Kumla/NTF-Örebro
Stora Holms trafikövn.pl, Göteborg Stora Holms trafikövn.pl, Göteborg
NTF-Skaraborg NTF-Skaraborg
NTF-Skåne NTF-Skåne Projektledning
VTI VTI VTI

Figur 6  Pilotprojektets organisation.
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Sedan projektets start har regelbundna lägesrapporter lämnats till styrgruppen i
form av muntliga presentationer vid sammanträden och via skriftliga minnesan-
teckningar efteråt.

1.3 Teoretisk påverkan av PILOT
I figur 7 ges en förenklad beskrivning av hur PILOT-utbildningen är tänkt att
kunna påverka deltagarna. Beskrivningen görs i fyra "påverkansnivåer". Första
nivån (gul box) gäller vad deltagarna tyckte om utbildningen och vilken behåll-
ning de har i form av lärdomar och slutsatser. Andra nivån (blå box) gäller om ut-
bildningen lett till någon förändring av deras attityder och föreställningar om olika
trafiksäkerhetsfrågor samt om utbildningen påverkat uppfattningen av egen kör-
förmåga eller förarbeteende. Tredje nivån (grön box) gäller om det faktiska förar-
beteendet har påverkats, t.ex. genom användandet av större säkerhetsmarginaler.
Fjärde nivån (röd box) gäller påverkan av olycks- och skaderisk, vilket endast bör
förväntas om det faktiska förarbeteendet ändrats tillräckligt mycket.

Det faktiska förarbeteendet bör kunna påverkas av utbildningen indirekt via
förändrade attityder och föreställningar, men också direkt av utbildningen utan att
attityder nödvändigtvis behöver förändras först. Det senare skulle t.ex. kunna ske
genom att man ändrar sitt förarbeteende pga. det kontrakt och belöningserbjud-
ande som ingick i vissa utbildningsvarianter (därav direktpilen mellan den gula
och gröna boxen). Däremot kan eventuella beteendeförändringar även påverka
attityder och föreställningar i efterhand genom en inneboende strävan hos indivi-
der att uppnå harmoni mellan beteende och attityder/föreställningar, dvs. att
reducera s.k. "kognitiv dissonans", därav en dubbelriktad pil mellan den gröna och
blå boxen (Manstead, 1996).

Deltagande
i PILOT

Olycks- och
skaderisk

Faktisk
körförmåga och
förarbeteende

Attityder,
föreställningar,
värderingar av
trafiksäkerhet

Upplevd
körförmåga och
förarbeteende

Uppfattat syften
och budskap

Helhetsuppfattning
av utbildningen

Lärdomar och
slutsatser

Nivå 4Nivå 2Nivå 1 Nivå 3

Figur 7  Schematisk beskrivning av en teoretisk påverkan av PILOT i fyra ”på-
verkansnivåer”.

Den schematiska modellen ovan gör inte anspråk på att vara heltäckande. Själv-
klart finns det en mängd andra faktorer som kan tänkas påverkas genom förar-
utbildning och därmed inverka på en bilförares olycks- och skaderisk i trafiken.
Det gäller t.ex. olika typer av faktakunskaper och körtekniska färdigheter, men
eftersom syftet med PILOT inte primärt var att påverka sådana faktorer har de inte
tagits med i modellen.

Påverkansnivåerna ett, två och fyra överensstämmer ganska väl med de tre
delstudier gjorda inom ramen för utvärderingen av PILOT (se avsnitt 3.3). På-
verkansnivå tre berörs dock inte direkt av delstudierna. I den avslutande diskus-
sionen (avsnitt 9.2) kommer bl.a. delstudiernas resultat att relateras till ovan-
stående figur.
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1.4 Rapportens disposition
Utöver rapportens inledande avsnitt beskrivs först övergripande aspekter av
projektet, dvs. syfte (avsnitt 2), uppläggning och genomförande (avsnitt 3), ut-
bildningens innehåll och utformning (avsnitt 4) samt rekryteringen av deltagare
till projektet (avsnitt 5). Därefter följer tre avsnitt som gäller resultat från tre del-
studier som ingår i utvärderingen av projektet. Delstudie 1 (avsnitt 6) redovisar
synpunkter och behållning från de ungdomar som deltagit i utbildningen. Del-
studie 2 (avsnitt 7) gäller utbildningens effekter på attityder och föreställningar
om trafiksäkerhet och bilkörning. Delstudie 3 (avsnitt 8) gäller utbildningens
effekter på försäkringsrapporterade trafikskador. Slutligen diskuteras resultat och
erfarenheter från projektet som helhet (avsnitt 9).
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2 Övergripande syfte
Pilotprojektets övergripande syfte består av tre delar:
1. Att utveckla, utforma och genomföra en frivillig vidareutbildning för unga bil-

förare där utbildningsinnehållet är inriktat mot större säkerhetsmarginaler i
trafiken.

2. Att beskriva deltagarnas synpunkter på och behållning av genomförd utbild-
ning.

3. Att utvärdera utbildningens effekter med avseende på attityder och föreställ-
ningar till trafiksäkerhet, självrapporterat förarbeteende samt försäkrings-
rapporterade trafikskador.

När det gäller utvärderingen av PILOT-utbildningens effekter enligt punkt tre
ovan, avses dels utbildningen som helhet, dels fyra varianter av utbildningen med
något varierande innehåll. Utbildningsvarianterna består av två olika heldags-
kurser (med och utan belöningskomponent) samt två olika halvdagskurser (med
och utan belöningskomponent). Utvärderingens design (se avsnitt 3.1) möjliggör
jämförelse mellan dels heldagsutbildning och halvdagsutbildning, dels mellan ut-
bildning med och utan belöningskomponent. Utbildningsvarianterna beskrivs
närmare i avsnitt 4.2. När det gäller utvärdering av utbildningens effekter testas
följande övergripande hypoteser:
• PILOT-utbildningen som helhet förväntas ha positiva effekter jämfört med

ingen utbildning alls.
• Heldagsutbildningen förväntas ha mer positiva effekter än halvdagsutbild-

ningen.
• Utbildningen med belöningskomponent förväntas ha mer positiva effekter än

utbildningen utan belöningskomponent.

Inom ramen för det övergripande syftet med PILOT har tre separata delstudier
genomförts vars mer preciserade syften anges i anslutning till redovisningen av
respektive delstudie.
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3 Övergripande uppläggning och genomförande
3.1 Design
PILOT är ett utbildningsprojekt för målgruppen unga bilförare 18–24 år som
redan har körkort. Av praktiska skäl har rekryteringen av ungdomar till projektet
utgått från en mer begränsad population, nämligen ungdomar 18–24 år som har en
bil försäkrad hos Skandia. Skälet till denna begränsning är att ett av projektets
syften var att utvärdera utbildningen med avseende på olycksrisk och att den ana-
lysen valts att baseras på försäkringsrapporterade trafikskador.

Utvärderingens grunddesign kan beskrivas som en eftermätning med försöks-
och kontrollgrupp. Eftersom inga förmätningar har förekommit är det extra viktigt
att personerna i försöks- och kontrollgrupp är så jämförbara som möjligt bortsett
från själva deltagandet i vidareutbildningen. För att uppnå denna jämförbarhet har
rekryteringen av personer till försöks- och kontrollgrupp gjorts stegvis. Först har
personer i den aktuella populationen fått en inbjudan om att delta i vidareut-
bildningen. Därefter har de som anmält sitt intresse slumpats i två kategorier,
antingen till en försöksgrupp eller till en kontrollgrupp. Deltagarna i försöks-
gruppen har slutligen också fördelats slumpmässigt i fyra mindre grupper som fått
något olika utbildningsinnehåll.

Samtliga utbildningsvarianter innehöll teoretiska och praktiska moment, men
de skiljde sig åt dels genom att vissa varianter innehöll praktiska moment som
innebar att de själva körde bil eller åkte med som passagerare, dels att vissa
varianter innehöll en s.k. ”belöningskomponent”. De utbildningsvarianter som
innehöll praktiska moment med bilkörning eller bilåkning pågick en hel dag
medan de som inte innehöll sådana moment pågick en halv dag. I praktiken bestod
utbildningen alltså av två olika heldagskurser (med och utan belöningskompo-
nent) och två olika halvdagskurser (med och utan belöningskomponent).
Projektets uppläggning kan beskrivas enligt nedan.

Kontrollgrupp
Heldag Halvdag Ingen 
Grupp A Grupp B utbildning

(500) (500) (1000) (1000)
Ingen Grupp C Grupp D

belöning (500) (500) (1000)
(1000) (1000) (2000)

Belöning

Försöksgrupper

Population
Unga förare 18-24 år

Kursinbjudan

Inte intresserade Anmäler sig

Figur 8  Projektets design. Siffrorna inom parentes anger det antal personer som
enligt ursprunglig målsättning var tänkt att ingå i projektet.



VTI rapport 457 39

Ambitionen var att rekrytera 3000 personer till projektet, där 2000 personer skulle
delta i utbildningen (500 i varje utbildningsvariant) och där 1000 personer skulle
ingå i en kontrollgrupp. Dimensioneringen av antal personer i projektet utgår från
en ”statistisk poweranalys” som baserades på att ha ca 80 % chans att statistiskt
säkerställa en olycksreduktion på ca 20 % två år efter utbildningen vid en jäm-
förelse mellan två grupper med 1000 personer i varje. Fördelen med en design
enligt figur 8 är att med 3000 personer möjliggörs flera olika jämförelser med
minst 1000 personer i varje grupp, något som annars skulle krävt totalt 5000
personer. Jämförelserna nedan har bedömts vara mest intressanta i föreliggande
studie.

1. Samtliga försöksgrupper totalt (A+B+C+D) jämfört med kontrollgruppen, dvs.
effekt av hela utbildningen oavsett utbildningsvariant.

2. Försöksgrupper med belöningskomponent (A+B) jämfört med grupperna utan
belöningskomponent (C+D), dvs. tilläggseffekt av belöningskomponenten.

3. Försöksgrupper med heldag (A+C) jämfört med med halvdag (B+D), dvs.
tilläggseffekt av praktiska moment med bilkörning/bilåkning.

Enligt designen kan man naturligtvis också jämföra de enskilda utbildnings-
varianterna med varandra eller med kontrollgruppen, men generellt sett minskar
då chansen att statistiskt säkerställa eventuella effekter eftersom antal personer
som jämförs är färre.

3.2 Rekryteringsområden
Som nämnts tidigare var en förutsättning vid rekryteringen till projektet att del-
tagarna skulle vara unga bilförare 18–24 år som vid rekryteringstillfället hade en
bil försäkrad hos Skandia. Utifrån resultaten från förstudierna i projektets fas I
gjordes uppskattningar om hur många personer det måste finnas i grundpopula-
tionen för att ha en rimlig chans att nå målsättningen om 3000 projektdeltagare
(2000 i försöksgrupp + 1000 i kontrollgrupp). Resultatet blev ett rekryteringsom-
råde som sträckte sig från Malmö i söder till Stockholm i norr där det utsågs tio
tänkbara övningsbanor där utbildningen skulle kunna genomföras. Alla kom-
muner inom en radie av ca 7 mil kring respektive övningsbana valdes att ingå i
rekryteringsområdet. Det slutliga rekryteringsområdet omfattade totalt 161 kom-
muner fördelade kring tio banområden. För att underlätta den praktiska hante-
ringen av projektet delades rekryteringsområdet in i fyra regioner (syd, väst, mitt
och norr).

Inget slumpmässigt urval har gjorts av vilka personer inom rekryte-
ringsområdet som skulle få inbjudan att delta i projektet, utan listor med namn och
adresser över nästan alla personer i den aktuella målgruppen erhölls från Skandia,
dels hösten 1993, dels vid ett par extra tillfällen under 1994. Totalt har över
10 000 personer kontaktats under rekryteringsprocessen som beskrivs närmare i
avsnitt 5. Den geografiska fördelningen av de tio rekryteringsområdena beskrivs i
figur 9.
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Figur 9  Geografiskt område för rekrytering av personer till projektet.

I tabell 1 anges den ursprungliga målsättningen som fanns i projektet vad gäller
fördelning av antal projektdeltagare mellan försöksgrupp (de som skulle utbildas)
och kontrollgrupp. Antal personer i den aktuella populationen har påverkat den
relativa fördelningen mellan projektområden vad gäller projektpersoner i både
försöks- och kontrollgrupp. (Resultatet av rekryteringen redovisas i avsnitt 5).

Tabell 1  Ursprungliga mål vad gäller rekrytering av deltagare till projektet.
Fördelning på region och område.

Projekt- Projekt- Antal 
region område kommuner försöksgrp. kontrollgrp.

Syd Malmö 26 384 192
Olofström 12 108 54

Sum: 38 492 246

Väst Göteborg 19 436 218
Halland 7 88 44

Sum: 26 524 262

Mitt Skaraborg 16 100 50
Jönköping 14 76 38

Sum: 30 176 88

Norr Örebro 13 94 47
Östergötland 12 61 31
Västmanland 15 105 52
Stockholm 27 548 274

Sum: 67 808 404
Totalt: 161 2000 1000

Målsättning, antal i…
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3.3 Projektets olika delstudier
Projektets övergripande syfte innehöll tre delar, dels att utveckla och genomföra
själva vidareutbildningen, dels beskriva deltagarnas synpunkter och behållning av
utbildningen, dels utvärdera eventuella effekter av utbildningen. Mot bakgrund av
de två senare delsyftena har tre separata delstudier genomförts inom ramen för
projektet. Enligt projektets grunduppläggning fanns en s.k. uppföljningsperiod på
ca två år efter genomförd utbildning. Uppföljningsperiodens längd var primärt an-
passad för att kunna få tillräckligt med datamaterial till en trafikskadeanalys, dvs.
delstudie tre, men även de övriga delstudierna har genomförts efter en tvåårs-
period. Följande delstudier har genomförts:
1. Intervjustudie med kompletterande enkätfrågor

beskrivning av kursdeltagarnas synpunkter och behållning två år efter
genomförd utbildning.

2. Enkätstudie
jämförelse av attityder/föreställningar till trafiksäkerhet, bedömning av egen
körstil, etc. hos försöks- och kontrollgrupp två år efter genomförd utbildning.

3. Studie av försäkringsrapporterade trafikskador
jämförelse av skadefrekvens hos försöks- och kontrollgrupp två år efter
genomförd utbildning.

En mer detaljerad redogörelse av de olika delstudierna vad gäller genomförande
och resultat sker i separata avsnitt längre fram i denna rapport.
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4 Utbildningens innehåll och genomförande
4.1 Omfattning och uppläggning
Vidareutbildningen i Pilot utgjordes av endagskurser där slutligen totalt 1502
unga bilförare deltog (ca 75 % av målsättningen). Totalt har 137 kursdagar
genomförts under drygt ett års tid från oktober 1993 till december 1994. Fyra
typer av kursdagar med något olika utbildningsinnehåll har genomförts, dels hel-
dagskurser från kl. 09.00–16.00, dels halvdagskurser från kl. 10.00–14.00 (alt kl.
16.00–20.00). Både heldags- och halvdagskurserna fanns dels med och dels utan
belöningskomponent. Heldagskurserna var utformade för maximalt 14 deltagare
per kurstillfälle medan halvdagskurserna var utformade för att kunna ha upp till
20 deltagare per kurstillfälle. Samtliga kursdagar var helt avgiftsfria för del-
tagarna, men de fick själva ta sig till och från kursplatsen.

Totalt har det genomförts 80 heldagskurser och 49 halvdagskurser i projektet.
Merparten av dessa har genomförts på lördagar eller söndagar. Heldagskurserna
innehöll bilkörning och har därför i samtliga fall genomförts på en övningsbana.
Halvdagskurserna har oftast genomförts på samma platser som heldagarna, men
eftersom de inte innehöll någon bilkörning har vissa av kurserna av praktiska skäl
genomförts på andra platser. De flesta kursdagar har genomförts vid följande
övningsbanor/områden: Ring Knutstorp, Olofströms trafikövningsplats, Stora
Holms trafikövningsplats i Göteborg, F 14 i Halmstad, Kinnekulle trafikövnings-
plats, Jönköpings trafikövningsplats, Ytongbanan i Kumla, Mantorp Park samt
Tullinge flygfält. Vissa kursdagar har även genomförts på följande platser:
Bulltofta trafikövningsplats, VTI i Linköping, Hässlö trafikövningsplats i Västerås
samt i en lokal i anslutning till STR’s kansli i Sollentuna.

Som nämnts tidigare har projektets rekryteringsområde varit uppdelat i fyra
övergripande regioner. Fyra av personerna i projektets arbetsgrupp har var och en
ansvarat för genomförandet av kurserna i respektive region. Respektive region-
ansvarig har valt ut de instruktörer som genomfört vidareutbildningen, men har i
de flesta fall också själva deltagit som instruktörer. Samtliga kurser inom en och
samma region har genomförts av samma instruktörer, vilket innebär att de i vissa
fall fått transportera sig själva och sin utrustning till några olika kursplatser. Innan
vidareutbildningskurserna genomfördes fick samtliga instruktörer dels övergrip-
ande information om syfte och innehåll i Pilotprojekt, dels detaljerad utbildning
kring innehållet i vidareutbildningen. Kontinuerliga besök har också gjorts av
projektledningen vid genomförandet av kurser i samtliga projektområden, dels för
att kunna kontrollera att utbildningen genomförs i enlighet med projektets grund-
tankar, dels för att kunna ge återkoppling till instruktörerna.

4.2 Beskrivning av utbildningens innehåll
Innehållet i vidareutbildningen utgår från de grundtankar bakom Pilot som be-
skrevs i avsnitt 1.2.1. Kursdagarna innehåller en mängd enskilda kursmoment av
både praktisk och teoretisk karaktär där samtliga moment är valda utifrån de fyra
grundkomponenterna nedan:
1. ”Aha!-demonstrationer”

Syftet var att skapa känslomässiga upplevelser av krafter i trafiken.
2. Teori

Syftet var att ge en problembeskrivning och analys av unga förares trafiksitua-
tion samt ge råd och tips på en säker körstil.
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3. Körstilsdemonstrationer
Syftet var att praktiskt demonstrera vad en körstil med stora säkerhets-
marginaler kan innebära.

4. Belöning och kontrakt
Syftet var att öka motivationen att köra med större säkerhetsmarginaler

Som nämnts tidigare fanns dock fyra kurstyper (A–D) med något varierande inne-
håll. Utgångspunkten är kurstyp A (heldag med belöning) som innehåller samtliga
kursmoment medan de övriga kurstyperna saknar något eller flera moment.
Gemensamt för samtliga kurstyper var att de innehåller teori och Aha-
demonstrationer. Kurstyperna B och D saknar en av Aha-demonstrationerna och
alla körstilsdemonstrationer. Kurstyperna C och D saknar kursmomentet
”belöning och kontrakt”. I princip bestod de fyra kurstyperna av två
heldagsvarianter (med och utan belöning/kontrakt) samt två halvdagsvarianter
(med och utan belöning/kontrakt). Alla kursvarianter innehöll praktiska
övningsmoment, men en skillnad var att i heldagskurserna fick man köra bil själv
och även åka med som passagerare medan halvdagarna inte innehöll några sådan
övningar.

En översiktlig beskrivning av de enskilda kursmomenten ges i tabell 2 där det
framgår vilka kursmoment som ingår i respektive kurstyp. Bokstäverna A–D
hänförs till projektets design enligt figur 8.
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Tabell 2  Översiktlig beskrivning av enskilda kursmoment i PILOT uppdelat på
två olika heldagskurser (A, C) och två olika halvdagskurser (B, D).

A C B D
Inledning 
- Bakgrund och syfte med kursen
- Presentation av kursprogrammet

AHA-demonstrationer
1. Plötsligt uppdykande hinder

2. ”Insiktsstation” 
- "Bältesfilm"
- Film över krocktest + krockad bil från filmen
- Krocksläde + huvud från testdocka
- Film över verklig singelolycka
- Rullbil/vältbil

Teoriblock
1. Problem, orsaker och åtgärder 
2. Praktiska tips och råd

Körstilsdemonstrationer
1. Åktur i verklig trafik
2. Bilkörning med vattenskål 
3. Avståndsdemonstration 

Avslutning
1. Film om ungdomar och alkohol
2. Belöning/återbäring och kontrakt
3. Sammanfattning av dagen

HeldagÖvningsmoment Halvdag

Samtliga kursdeltagare genomförde alltid övningsmomenten enligt den pre-
senterade turordningen ovan. Vissa av delmomenten inom kategorin ”Aha-
demonstrationer” och ”körstilsdemonstrationer” innebar dock att kursdeltagarna
delades in i mindre grupper som fick rotera.

De flesta av övningsmomenten ovan har utvecklats inom projektet för att
stämma med de fyra grundkomponenter som nämnts tidigare. En del av den ut-
rustning som använts i utbildningen fanns redan tidigare, som t.ex. rullbil och
krocksläde, medan annan utrustning togs fram speciellt inför projektet. Utveck-
lingen av vissa övningsmoment var också delvis inspirerade utifrån tidigare ut-
bildningsprojekt, t.ex. det s.k. ”Televerksprojektet” och ”Integrerad förarutbild-
ning” (Gregersen, 1993; Gregersen & Morén, 1990).

De flesta av de enskilda kursmomenten presenterades inte för kursdeltagaren i
förväg. Enbart vissa övergripande rubriker med hålltider presenterades i början av
dagen. Nedan ges exempel på de kursprogram för hel- respektive halvdag som
presenterades för kursdeltagarna.
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9.00 - 9.15    9.00 - 9.15    9.00 - 9.15    9.00 - 9.15    9.00 - 9.15    Inledning med kaffeInledning med kaffeInledning med kaffeInledning med kaffeInledning med kaffe

9.15 - 10.45  9.15 - 10.45  9.15 - 10.45  9.15 - 10.45  9.15 - 10.45  Aha-demonstrationerAha-demonstrationerAha-demonstrationerAha-demonstrationerAha-demonstrationer

10.45 - 11.3010.45 - 11.3010.45 - 11.3010.45 - 11.3010.45 - 11.30 TeoriTeoriTeoriTeoriTeori

11.30 - 12.0011.30 - 12.0011.30 - 12.0011.30 - 12.0011.30 - 12.00 LunchLunchLunchLunchLunch

12.00 - 15.0012.00 - 15.0012.00 - 15.0012.00 - 15.0012.00 - 15.00 KörstilsdemonstrationerKörstilsdemonstrationerKörstilsdemonstrationerKörstilsdemonstrationerKörstilsdemonstrationer

15.00 - 15.1515.00 - 15.1515.00 - 15.1515.00 - 15.1515.00 - 15.15 KaffepausKaffepausKaffepausKaffepausKaffepaus

15.15 - 16.0015.15 - 16.0015.15 - 16.0015.15 - 16.0015.15 - 16.00 AvslutningAvslutningAvslutningAvslutningAvslutning

KURSPROGRAMKURSPROGRAMKURSPROGRAMKURSPROGRAMKURSPROGRAM

   

10.00 - 10.1510.00 - 10.1510.00 - 10.1510.00 - 10.1510.00 - 10.15 Inledning Inledning Inledning Inledning Inledning 

10.15 - 11.3010.15 - 11.3010.15 - 11.3010.15 - 11.3010.15 - 11.30 Aha-demonstrationerAha-demonstrationerAha-demonstrationerAha-demonstrationerAha-demonstrationer

11.30 - 12.1511.30 - 12.1511.30 - 12.1511.30 - 12.1511.30 - 12.15 LunchLunchLunchLunchLunch

12.15 - 13.0012.15 - 13.0012.15 - 13.0012.15 - 13.0012.15 - 13.00 TeoriTeoriTeoriTeoriTeori

13.00 - 13.1513.00 - 13.1513.00 - 13.1513.00 - 13.1513.00 - 13.15 KaffeKaffeKaffeKaffeKaffe

13.15 - 14.0013.15 - 14.0013.15 - 14.0013.15 - 14.0013.15 - 14.00 AvslutningAvslutningAvslutningAvslutningAvslutning

KURSPROGRAMKURSPROGRAMKURSPROGRAMKURSPROGRAMKURSPROGRAM

Figur 10  Exempel på kursprogram i Pilot som presenterades för deltagarna i
hel- respektive halvdagskurser.

I återstoden av detta avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av de enskilda
kursmoment som ingick i Pilotkurserna. I vissa fall hänvisas till detaljer i bilaga3.
Den fortsatta beskrivningen utgår från kurstyp A eftersom den innehöll samtliga
övningsmoment.

4.2.1 Kursdagens inledning
Inledningen var ganska kort (15 min) och syftade till att informera om Pilot-
projektet och att ge en övergripande presentation av kursprogrammet.

Inledningen började dock med att försöka föra in deltagarnas tankar mot att
trafiksäkerhet är något viktigt och som motiverar att det genomförs vidareut-
bildning av bilförare. Exempelvis visades en OH-bild med texten ”Var 12:e
timme dödas någon i trafiken i Sverige” och ”Var 25:e minut skadas någon i
trafiken”4. Därefter redogjordes kort för projektets bakgrund och att syftet med
kurserna var att förbättra trafiksäkerheten för unga bilförare.

Efter att det övergripande kursprogrammet presenterats informerades del-
tagarna kort om att de skulle få ett erbjudande under avslutningen av kursdagen
som kunde innebära att de fick vara med och dela på de pengar försäkringsbolaget
sparade in om de kör trafiksäkert de närmaste åren. Inga detaljer nämndes dock
om detta ”återbäringssystem” (belöningserbjudande) förrän under det avslutande
kurspasset.

Slutligen delades deltagarna in i två grupper inför nästa kursmoment. Grupp-
indelningen behölls hela dagen för de övningar som krävde det.

4.2.2 Aha-demonstrationer
Syftet med Aha-demonstrationerna var inte i första hand att förmedla fakta-
kunskaper utan att försöka skapa en känslomässig upplevelse hos deltagarna av
vilka krafter som kan uppstå vid kritiska situationer i trafiken och att deltagarna
därmed inser betydelsen av säkerhetsmarginaler. Förhoppningen var att Aha-
demonstrationerna skulle ge deltagarna tankeställare och på så sätt vara en för-
beredelse inför det efterföljande teoriblocket.

                                                
3 För en fullständig detaljbeskrivning av alla kursmoment hänvisas till den ”instruktörshand-
ledning” som togs fram inför kursernas genomförande. Kontakta i så fall någon av författarna.
4 Baserades på ett genomsnitt av ca 750 döda/år och 22 000 skadade/år.
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Aha-demonstrationerna pågick i ca 90 minuter och bestod av två delmoment
som genomfördes parallellt med två grupper samtidigt, men där grupperna bytte
övning efter halva tiden. Delmomenten var ”Plötsligt uppdykande hinder” och
”Insiktsstation”.

4.2.2.1 Plötsligt uppdykande hinder
Övningen genomfördes med en deltagare i taget på en övningsbana med skymd
sikt på någon del av banan. Deltagaren körde en vanlig personbil där instruktören,
som satt bredvid i framsätet, inte avslöjade vad övningen egentligen gick ut på
utan t.ex. sa att de bara skulle köra en ”sväng” och känna på bilen och banan. Del-
tagarna uppmanades köra som de brukar ute i trafiken på landsväg, vilket innebar
70–90 km/h beroende på banans utformning. När de kört ett tag dök det plötsligt
upp ett hinder mitt i vägbanan som de flesta deltagare körde på i hög hastighet,
även om de försökte hinna stanna eller styra undan. Hindret var i form av en upp-
blåsbar gummibil (ca 1 x 2 m) som kunde köras på i hög fart utan att ge skador på
varken bil eller hinder. Avsikten med övningen var att deltagaren skulle bli över-
raskad och köra på hindret och därmed uppleva känslan av att tappa kontrollen
över situationen.

Övningen genomfördes med något varierande utformning beroende på kurs-
plats. Hastigheten var så hög som möjligt utan att säkerheten äventyrades. Vid de
flesta kursplatser genomfördes övningen på strävt underlag, men på vissa platser
användes halt underlag. I de flesta fall drog en person ut hindret i vägbanan med
hjälp av ett snöre, men i vissa fall var hindret placerat bakom ett backkrön.

I figurerna nedan ges en schematisk skiss över övningen samt ett exempel från
en kursdag som visar ögonblicket strax innan en deltagare kolliderar med den
uppblåsbara gummibilen.

Övningsbil

Uppdykande

hinder

Figur 11  Schematisk skiss över övningsmomentet ”plötsligt uppdykande hinder”.
Kursdeltagaren kör själv övningsbilen med en instruktör bredvid i framsätet.
Hindret bestod av en uppblåst gummibil.
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Figur 12  Ögonblicket strax innan en kursdeltagare kolliderar med ett plötsligt
uppdykande hinder. Bilden är hämtad från en Pilotkurs på Stora Holms trafik-
övningsplats i Göteborg.

Samtliga deltagare fick köra på hindret, men bara en gång. Efter att de kört på
hindret fick de också åka med nästa deltagare som passagerare och därefter ställa
sig utanför och titta när övriga deltagare genomför övningen. På så sätt skedde en
rotering där varje kursdeltagare fick uppleva övningen ur tre perspektiv, som
förare, som passagerare och som yttre observatör. Innan deltagarna genomförde
övningen som förare var det dock viktigt att de inte såg vad som skulle hända
eftersom överraskningsmomentet då skulle försvinna. I väntan på att genomföra
övningen som förare satt deltagarna därför i en av kurslokalerna och tittade på en
video med filmklipp från Stockholmspolisens s.k. ”videogrupp”. Videon visade
verkliga händelser i trafiken där bilförare på olika sätt kört med alldeles för små
säkerhetsmarginaler.

4.2.2.2 ”Insiktsstation”
Denna övning bestod av sju mindre delmoment som tillsammans utgjorde hela
”Insiktsstationen”5. På de flesta kursplatser genomfördes ”Insiktsstationen” inom-
hus i lokaler som allmänt kom att kallas ”Säkerhetshallar”. De sju mindre del-
momenten genomfördes i följande turordning för samtliga deltagare.

                                                
5 När PILOT-utbildningen genomfördes kallades detta kursmoment för ”Rullbilsstation”, men
eftersom ett av de ingående delmomenten var just en ”rullbil” används en annan rubrik i denna
rapport.
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1. Videofilm: ”Vikten av att använda bilbälte”
Denna ”Bältesfilm” varade endast någon minut och jämförde på ett dramatiskt sätt
konsekvenserna av att köra bil utan att använda bilbälte med att hoppa från en
trampolin ner i en bassäng utan vatten. Filmen visades för deltagarna utan att
kommenteras. Syftet var endast att den skulle utgöra en introduktion till de övriga
delmomenten.

2. Videofilm: ”Krocktest”
Filmen varade ca tre minuter och visade ett krocktest utfört på VTI där en äldre
personbil (Golf eller en Volvo 142) frontalkolliderar i ca 57 km/h mot en barriär.
Syftet var att demonstrera nyttan av att använda bilbälte och i bilen var därför ett
antal testdockor placerade som representerade en familj enligt följande:
• föraren: vuxen utan bilbälte
• passagerare fram: treårigt barn fastspänd i bakåtvänd bilbarnstol
• passagerare bak: vuxen med bälte samt ett treårigt barn utan bälte som står

knästående och tittar ut genom bakrutan.

Filmen visades två gånger för deltagarna. Innan första visningen berättade instruk-
tören lite fakta kring vad som skulle visas, t.ex. vilka ”personer” som färdades i
bilen, hur de var placerade och om de hade bälte eller ej. Därefter visades filmen
utan att kommenteras ytterligare (figur 13).

Figur 13  Två sekvenser från videofilmen av ett krocktest utfört vid VTI. Första
bilden visar ögonblicket strax efter att en Golf har frontalkolliderat i ca 57 km/h.
Andra bilden visar bl.a. att ratten deformerats av förarens huvud.

Efter första visningen diskuterade instruktören och deltagarna kort om hur man
trodde konsekvenserna blev för dem som färdats i bilen. Det mest sannolika ”rätta
svaret” var två döda (”föraren” utan bälte och ”barnet” som satt löst i baksätet)
och två överlevande (”vuxna” passageraren i baksätet som använde bälte samt det
fastspända ”barnet” i bilbarnstol)6. Slutligen visades filmen en andra gång för att
man skulle kunna lägga märke till detaljer som framkommit under diskussionen.

                                                
6 Vad gäller det löst sittande ”barnet” syns tydligt på filmen att det flyger fram genom bilen och
slår i vindrutan. Det barn som satt fastspänt i bilbarnstol klarade sig utan fysiska skador, men det
påpekas att om den ”vuxna passageraren”, som satt på höger plats i baksätet, inte använt bälte hade
troligtvis även barnet i bilbarnstolen framför blivit allvarligt skadat.
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Idén till ovanstående övning kommer bl.a. från ett krocktest som VTI gjorde
våren 1992 för NTF:s räkning inför upptakten till en nationell informations-
kampanj kring bilbälten. Nya krocktester, men enligt samma utformning, an-
vändes i Pilotkurserna. För mer detaljinformation kring krocktesterna hänvisas till
Wenäll (1992; 1993).

3. Krockad bil från filmen
Direkt efter att man visat videon över krocktestet fick deltagarna möjlighet att titta
närmare på samma bil som de sett på filmen. Syftet med momentet var att ytter-
ligare förstärka intrycken från filmen. Den krockade bilen hade fram till dess varit
dold för deltagarna, men instruktören berättade att det var exakt samma bil som
krockades på filmen och kommenterade vissa detaljer, t.ex. hur ratten deformerats
av föraren samt hur vindrutan krossats av det framflygande barnet.

Figur 14  Demonstration av den krockade bilen från det videofilmade krocktestet.
Bilderna är exempel från Pilotkurser dels vid Ytongbanan i Kumla (bild till vä.),
dels vid Olofströms trafikövningsplats (bild till hö.).
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4. Krocksläde
Alla deltagare som ville fick prova den s.k. Krocksläden, vilket i princip består av
en bilförarstol utrustad med bilbälte och monterad på en svagt nedåtlutande ”räls”.
Syftet var att deltagarna skulle få uppleva krafterna vid en frontalkollision i enbart
7 km/h. Det betonades också att bältet gör nytta även i låga hastigheter.

     

Figur 15  Demonstration med hjälp av en Krocksläde av hur det känns att kolli-
dera i 7 km/h. Bilderna är exempel från Pilotkurser dels vid Olofströms trafik-
övningsplats (bild till vä.), dels vid Kinnekulle trafikövningsplats (bild till hö.).
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5. Huvud från testdocka
Samtliga deltagare fick känna på en modell av ett huvud från en testdocka. Syftet
var att uppleva hur tungt ett huvud egentligen är hos en vuxen person och för-
hoppningsvis inse vilka krafter huvudet utsätts för vid en kollision. I samband
med detta informerades också lite om riskerna för nackskador och vikten av att ha
rätt inställda nackskydd.

Det modellhuvud som användes var framtaget utifrån riktiga testdockor som
används vid krocktest. Dessa dockor representerar riktiga människor av en viss
genomsnittlig vikt och storlek. Huvudet från en testdocka som representerar en
vuxen person på ca 75 kg utgör ca 6 % av kroppsvikten, dvs. ca 4,5 kg. Lösa
huvuden från riktiga testdockor är dock väldigt dyra och därför tillverkades
istället lösa huvuden utifrån ett riktigt dockhuvud som modell7. För mer detaljerad
information kring huvuden från krocktestdockor hänvisas till Wenäll (1994).

Figur 16  Modell över löst huvud från en krocktestdocka med autentisk vikt och
storlek från en vuxen person (Foto: Henrik Schelin, VTI).

6. Videofilm över verklig singelolycka
Samtliga deltagare fick se en kort videosekvens inspelad av Göteborgspolisens
videobil. Videon visar hur en personbil av märket Ford Scorpio kör om en civil-
målad polisbil (som var utrustad med videokamera) på motorvägen mellan
Landvetter och Göteborg. I Forden färdas två ungdomar och där föraren plötsligt
tappar kontrollen över bilen. Bilen far över högra körfältet i hög hastighet, kör ned
i diket och voltar flera varv. Bilen blir så skadad att den inte går att reparera. Ung-
domarna klarar sig dock utan livshotande skador tack vare att de använde bilbälte.
Filmen användes inte för att diskutera bakomliggande orsaker till själva olyckan
utan syftet var enbart att demonstrera vilken nytta bilbältet kan ha även vid våld-
samma kollisioner i hög hastighet.

                                                
7 De lösa huvudena tillverkades av ett företag på uppdrag av projektet. De finns idag för beställ-
ning via VTI:s krockbana.
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7. ”Rullbil/vältbil”
Precis som Krocksläden är ”Rullbilen” ett instrument som kan användas för att
demonstrera nyttan av att använda bilbältet. Den består i princip av ett personbils-
chassi som är upphängt på en längsgående axel kring vilken bilen kan rotera med
hjälp av en elmotor. Graden av lutning styrs av en instruktör utanför bilen.

Figur 17  Med hjälp av en ”Rullbil” demonstreras hur det kan kännas att ”volta”
med en personbil. Bilderna är exempel från Pilotkurser dels vid Kinnekulle trafik-
övningsplats (bild till vä.), dels vid Ytongbanan i Kumla (bild till hö.).

Samtliga deltagare som ville fick prova att åka i ”Rullbilen”. Övningen genom-
fördes med två deltagare i taget som båda använde bälte. Alla fick åtminstone
uppleva hur det känns om bilen lutas 90° åt båda håll samt helt upp och ned.
Främsta syftet med momentet var att man skulle få uppleva känslan av att ”volta”
med en bil och inse att man faktiskt hålls på plats av bilbältet. Om tiden tillät
kunde några av deltagarna få prova på att under instruktörens ledning ta sig ur
bältet och bilen när man hängde upp och ned. Detta var dock inte det primära
syftet med övningen.

4.2.3 Teori
Teorin var en av de mer centrala delarna i Pilotkurserna. Den syftade till att ge en
problembeskrivning och analys av unga förare i trafiken och det var också under
teoriblocket som begreppet säkerhetsmarginaler användes på ett mer systematiskt
sätt. Tanken var att teorin, tillsammans med de föregående Aha-demonstra-
tionerna, skulle ge en grundmotivation till att använda stora säkerhetsmarginaler i
trafiken.

Hela teoriblocket pågick ca 45 minuter och genomfördes med alla deltagare
samtidigt. Teorin bestod av två separata delar, även om båda delarna genomfördes
i en följd. Första delen (30 min) utgjorde en problemanalys där begreppet säker-
hetsmarginaler introducerades. Andra delen (15 min) gav tips och råd om vad man
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praktiskt kan göra för att köra med större säkerhetsmarginaler. Båda delarna
genomfördes av en och samma kursinstruktör.

4.2.3.1 Del 1 – Problemanalys
Teorins första del gav en beskrivning och analys av unga bilförares trafiksäkerhet
vad gäller problem, orsaker och åtgärder. Som stöd för teorigenomgången hade
instruktören/läraren tillgång till ett s.k. "Pratförslag" (bilaga 1) som dock enbart
var ett förslag och alltså inte var till för att läsas upp ordagrant för deltagarna.
Strukturen i teorin skulle dock följas och ett antal medföljande OH-bilder visas
(OH-bilderna återges i bilaga 2). Strukturen återges i korthet nedan.
1. Inledning

De Aha-demonstrationer som föregick teorin kommenteras och uppläggningen
av teorin beskrivs.

2. Yngre förares risker
Trafiken utgör ett hälsoproblem för ungdomar. De har högre skaderisker i
trafiken, framförallt som bilförare.

3. Olyckstyper
Singelolyckor är ett vanligt problem bland unga bilförare, främst under
helgkvällar/nätter.

4. Orsaker till de högre riskerna
Det beror inte på otillräcklig kompetens utan på för små säkerhetsmarginaler.

5. Vad kan man göra?
Skaffa en körstil med större säkerhetsmarginaler som tar hänsyn till egna och
andras misstag.

6. Effekter
Minskad olycksrisk, skaderisk, bensinförbrukning och slitage.

4.2.3.2 Del 2 – Tips och råd
Teorins andra del var tänkt att ge en introduktion till en av de s.k. körstilsdemon-
strationer som skulle genomföras senare. Syftet med teorins andra del, men fram-
för allt den senare praktiska uppföljningen ("Åktur i verklig trafik") var att ge
konkreta exempel på hur man kan få större marginaler i trafiken. Instruktören be-
rörde punkterna nedan och illustrerade genom OH-bilder (bilaga 3) eller genom
att rita på tavlan. Flera av de OH-bilder som användes i del 2 var hämtade från
redan befintliga utbildningsmaterial som STR:s OH-bilder till ”Trafikkunskap”
eller TRU AB:s OH-bilder till ”Du & Jag i trafiken”.
• Avstånd till fordon framför
• Placering på vägbanan
• Tips vid olika förrädiska situationer
• Körning i tätort
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4.2.4 Körstilsdemonstrationer
Hela blocket med körstilsdemonstrationer genomfördes efter lunch och pågick i ca
tre timmar, men bestod egentligen av tre separata delmoment som var och en på-
gick en timme. Övergripande syftet med körstilsdemonstrationerna var att på olika
sätt ge praktiska exempel av vad det kan innebära att köra med stora säkerhets-
marginaler. De tre delmomenten var: 1) ”åktur i verklig trafik”, 2) ”bilkörning
med vattenskål” och 3) ”avståndsdemonstration”. De två första delmomenten
genomfördes parallellt med två grupper med byte efter en timme. Avstånds-
demonstrationen genomfördes som sista delmoment för alla deltagare.

4.2.4.1 Åktur i verklig trafik
Övningen genomfördes ute i verklig trafik där deltagarna fick åka med som passa-
gerare i en minibuss körd av instruktören. Syftet var att praktiskt demonstrera en
körstil som kännetecknas av stora säkerhetsmarginaler, där instruktören bl.a.
skulle ge praktiska exempel på det som tagits upp tidigare under teorins del två.
Avsikten var också att instruktören skulle ge exempel på en körstil med små
marginaler så att deltagarna fick känna på skillnaden. Likaså var ambitionen att
demonstrationerna skulle ske i dialog med passagerarna, så att övningen inte
upplevdes tråkig.

Instruktören körde en i förväg uppgjord ”slinga” som tog ca en timme att köra
och som täckte in så varierande trafikmiljöer som möjligt beroende på de förut-
sättningar som gällde kring kursplatsen. Alla kursdeltagare på en kursplats åkte
samma vägslinga längs vilken instruktören hade planerat in olika ”körstils-
exempel”. Övningen hade dock en viss inneboende flexibilitet eftersom den var
beroende av de trafiksituationer som uppstod.
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4.2.4.2 Bilkörning med vattenskål
Denna övning genomfördes på en övningsbana där varje deltagare fick köra bil
med en vattenskål på motorhuven utan att spilla ut det vatten som fanns i skålen.
Syftet med övningen var att på ett annorlunda och förhoppningsvis kul sätt,
demonstrera en lugn och mjuk körstil där man tvingas planera körningen och
använda stora marginaler. Hur väl man klarade övningen berodde på hur mycket
vatten som spilldes ut, inte hur fort man körde. Det angavs dock en maxtid för
varje varv som man skulle försöka hålla sig under, men den var enbart till för att
undvika krypkörning.

Alla deltagare vid en kursplats körde en och samma ”slinga” som tog ca
2–3 minuter att köra i normal stadstrafikshastighet, dvs. 30–50 km/h. Banan var
upplagd så att den innehöll både kurvor och raksträckor och där man tvingades till
vissa tempoväxlingar, men utan att behöva krypköra. Alla deltagare vid en kurs-
plats började med samma mängd vatten i skålen. Vattenmängden hade testats fram
tidigare utifrån banans förutsättningar.

Övningen började genom att instruktören själv körde ett inledande varv och
därmed visade att det var möjligt att köra i avsedd hastighet utan att spilla ut
mycket vatten. Därefter fick varje deltagare träna 3–5 varv och avslutningsvis
arrangerades en tävling där varje deltagare körde varsitt varv. Vinnaren var den
som spillde ut minst vatten utan att överskrida maxtiden, vilket i så fall resulterade
i poängavdrag. Under övningen förde instruktören anteckningar i ett speciellt
protokoll (bilaga 4).

  

Figur 18  Övning med vattenskål på motorhuven. Bilden till vänster är hämtad
från en Pilotkurs på Stora Holms trafikövningsplats i Göteborg.
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4.2.4.3 Avståndsdemonstration
Detta var den avslutande körstilsdemonstrationen för alla deltagare och syftade till
att demonstrera och ge en känslomässig upplevelse av vad som kan hända om
man håller ett för kort avstånd till framförvarande bil och denna plötsligt bromsar,
t.ex. inför ett utspringande barn eller rådjur. Övningen genomfördes på en avlyst
bana med deltagarna indelade i fyra mindre grupper.

Övningsmomentet börjar med att alla deltagargrupper fick titta på några
sekvenser från den video som nämnts tidigare och som innehåller filmklipp från
Stockholmspolisens ”videogrupp”. Fem olika filmsekvenser visades där bilister
kört med alldeles för korta avstånd till framförvarande. Det påpekades att av-
stånden på filmen visserligen var extremt korta, men att även mer ”realistiska” av-
stånd kan vara farliga. En av deltagargrupperna (3–4 personer) fick därefter sätta
sig som passagerare i en personbil medan de övriga fortsatte att titta på video-
filmen i väntan på sin tur.

Under övningen körde två instruktörer varsin bil efter varandra en stund längs
en i förväg uppgjord vägslinga. Deltagarna satt i den bakre bilen och en ensam
instruktör i den främre. Körningen genomfördes i normal landsvägsfart där in-
struktören i den bakre bilen försökte föra en diskussion med deltagarna om av-
ståndet till den främre bilen. Till en början hölls ett relativt stort avstånd men
minskades successivt tills det var för kort ifall bilen framför skulle bromsa. Av-
ståndet fick dock aldrig bli orimligt kort utan de flesta deltagare skulle hålla med
om att ett sådant avstånd inte var ovanligt ute i riktig trafik. I detta skede hade den
bakre bilen kört ut något i sidled så att bilarna i princip körde i två parallella filer
(sidoförskjutningen kommenterades dock inte för deltagarna). Plötsligt bromsar
den främre bilen in kraftigt. Den bakre bilen med kursdeltagarna panikbromsade
också, men eftersom avståndet till framförvarande var för kort hann den bakre
bilen inte stanna innan den första bilen passerats. Instruktören frågade deltagarna
vad de trodde hade hänt om bilarna legat rakt bakom varandra.

Övningen krävde en noggrann planering och inträning av instruktörerna i för-
väg för att kunna genomföras på ett säkert sätt. I figuren nedan ges en schematisk
beskrivning av övningen.

2.1. 3. 4.

Figur 19  Schematisk skiss över övningsmomentet ”avståndsdemonstration”.

Som nämnts tidigare började övningen med en mindre grupp deltagare på 3–4
personer. När den gruppen genomfört övningen satte de sig i främre bilen och en
ny deltagargrupp fick sätta sig i bakre bilen. Övningen roterades på detta sätt tills
alla deltagare åtminstone hade fått åka i bakre bilen. De flesta fick på detta sätt
även en kompletterande upplevelse som passagerare i den främre bilen.

Det tänkta budskapet i övningen var att man alltid måste hålla tillräckligt stora
avstånd till framförvarande. Det råd som gavs var att tillämpa 3-sekundersregeln.
För att hålla grundbudskapet tydligt valdes medvetet att inte kombinera övningen
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med information om olika fordonsfaktorers betydelse för bromsträckan, som t.ex.
däcksegenskaper, eventuell ABS etc.

4.2.5 Avslutning
Det avslutande kursblocket pågick ca 45 minuter och genomfördes med samtliga
deltagare samtidigt. Hela blocket innehöll tre olika delmoment; 1) videofilm om
bilkörning och nykterhet, 2) genomgång av belöningserbjudandet, 3) samman-
fattning av hela kursdagen. Ordningen mellan de tre delmomenten varierade något
mellan kursplatserna, på så sätt att videofilmen visades sist på vissa platser. Skälet
till detta var att filmen, pga. sitt känslomässiga innehåll, bedömdes vara lämplig
att avsluta hela kursdagen med. Nedan beskrivs dock delmomenten i det som ur-
sprungligen betraktades som grundordningen.

4.2.5.1 Videofilm om unga bilförare och alkohol
Den film som visades varade ca 20 minuter och har titeln ”PS. Nu vet jag att Gud
inte finns”. Filmen är en verklighetsbaserad skildring av en tragisk händelse där
några ungdomar i 20-års åldern omkommer i en singelolycka efter att ha åkt med
en onykter förare i samband med en midsommarfest. Filmen är framtagen av
Vägverket och hade tidigare visats på TV i vissa delar av landet.

Syftet med att visa filmen under Pilotkurserna var att försöka skapa en känslo-
mässig upplevelse kring alkohol, ungdomar och bilkörning. Tanken var inte att
man skulle förmedla en mängd fakta kring alkohol och trafik utan syftet var på det
känslomässiga planet, ungefär i linje med de tidigare Aha-demonstrationerna. I
mån av tid kunde man diskutera med deltagarna om lämpligheten att köra bil till
en fest och om möjligheten att i förebyggande syfte lägga beslag på bilnycklar
från en berusad potentiell bilförare. Det var dock inget krav att filmen skulle följas
av någon allmän diskussion.

4.2.5.2 Kontrakt och belöningserbjudande
Det centrala i belöningserbjudandet, eller återbäringssystemet som det också
kallades, var att upprätta ett frivilligt ”kontrakt” med deltagarna där de skriftligen
intygade att de skulle göra vad de kunde under de närmaste två åren för att köra
med stora säkerhetsmarginaler i trafiken. De som valde att skriva på ett sådant
”kontrakt” hade möjlighet att vara med och dela på de pengar som i så fall
sparades in av deras försäkringsbolag, nämligen Skandia. Syftet med belönings-
erbjudandet var att det förhoppningsvis skulle tjäna som en extra morot för del-
tagarna att börja tillämpa större säkerhetsmarginaler som bilförare under en längre
tidsperiod efter kursdagen.

Instruktören gav först en övergripande beskrivning av erbjudandet och del-
tagarna fick sedan läsa igenom ett mer detaljerat förslag som de kunde välja att
skriva under innan de åkte hem. Texten i avtalet återges i bilaga 5, men i korthet
var innebörden följande:
• Bakgrund:

Var åttonde kursdeltagare är statistiskt sett inblandad i en försäkrings-
rapporterad trafikolycka varje år, dvs. 1–2 deltagare per kurstillfälle. Trafik-
olyckorna kostar mycket pengar, men som skulle kunna sparas in om alla
körde med större säkerhetsmarginaler.
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• Avtalet:
Erbjudandet gällde ett avtal som innebar att kursdeltagarna lovade att köra
med stora säkerhetsmarginaler och i gengälld hade möjlighet att vara med och
dela på de pengar som försäkringsbolaget i så fall sparade in. Avtalet gällde
fr.o.m. kursdagen och två år framåt.

• Möjlig ersättning:
I bästa fall kunde alla som antog erbjudandet tjäna 2800 kr per person. I
sämsta fall ingenting. Man kunde alltså inte förlora några pengar på att anta
erbjudandet. Det var dock inte bara ens egen körstil som påverkade utan det
totala beloppet som skulle komma att fördelas berodde på hur mycket olyckor
som inträffade totalt bland de som fått erbjudandet (ca 1000 st.). Även resul-
tatet för den enskilda kursgruppen (deltagare vid ett enskilt kurstillfälle)
påverkade utfallet. Ju bättre det gick för den egna gruppen, desto större andel
fick gruppen av det tillgängliga totalbeloppet. Eventuell utbetalning skulle ske
först två år efter att sista Pilotkursen genomförts.

• Återkoppling:
Alla som antog erbjudandet skulle via kontinuerliga ”kvartalsrapporter” få
information om hur mycket olyckor som skett sedan kursdagen och hur
mycket pengar som finns i potten. Ett exempel på en kvartalsrapport återges i
bilaga 6.

Samtliga deltagare valde att anta belöningserbjudandet. Man skrev på avtalen i två
exemplar där ett kunde tas med hem som påminnelse. Utskicket av kvartals-
rapporterna drabbades tyvärr av praktiska problem inledningsvis och de första
rapporterna blev därför försenade. Alla deltagare som omfattades av belöningser-
bjudandet fick dock kvartalsrapporter efter kursdagen.

4.2.5.3 Sammanfattning av dagen
Här var avsikten att försöka ge en sammanfattning av vad som inträffat under
kursdagen, repetera syftet med de olika övningarna och huvudbudskapet i kursen
som helhet. Här fanns också tillfälle för deltagarna att kommentera hur de upplevt
de olika övningarna.

Slutligen fick samtliga deltagare ett kursintyg (bilaga 7) och ett antal ”klister-
märken” med Pilotprojektets logotyp. Avsikten med framför allt klistermärkena,
och i viss mån intyget, var att de skulle kunna tjäna som en påminnelse om kurs-
dagen och dess budskap.



VTI rapport 457 59

5 Rekrytering av projektdeltagare
Som nämnts tidigare har rekryteringen av projektdeltagare gjorts bland ungdomar
i åldern 18–24 år som vid rekryteringstillfället hade en bil försäkrad hos Skandia.
Avsikten var att rekrytera totalt 3000 unga bilförare som var intresserade av att
ingå i projektet. Två tredjedelar skulle utgöra försöksgrupp och få delta i vidare-
utbildningen medan en tredjedel skulle ingå i en kontrollgrupp och därmed inte
delta i utbildningen.

Uppskattningar gjorda utifrån de tidigare förstudierna visade att rekryterings-
målen var möjliga att nå. Enligt den ursprungliga planeringen var ambitionen att
ca 7600 ungdomar i den aktuella målgruppen skulle kontaktas per telefon och till-
frågas om att delta i projektet. Målet var att ca 45 % av dessa skulle tacka ja samt
att ca 85 % av de som sedan kallades till kursdagen också skulle delta. Eftersom
de tio aktuella rekryteringsområdena (se avsnitt 3.2) bestod av drygt 10 000
potentiella projektdeltagare sammanlagt fanns det också en viss marginal.

För att sprida information om utbildningen till potentiella kursdeltagare och
förhoppningsvis underlätta rekryteringsarbetet informerades massmedia om
projektet innan första kursen genomförts. En första ”större” presskonferens
anordnades i Malmö inför projektets start för att få spridning i riksmedia. För att
sprida information om projektet i mer lokala medier genomfördes också inled-
ningsvis lokala mindre presskonferenser/pressträffar i respektive projektregion.

Massmediabearbetningen resulterade i en relativt god bevakning av PILOT i
massmedia under den utbildningsintensiva projektperioden. Då förekom åtmin-
stone ett 30-tal artiklar i dagspress (såväl rikspress som lokalpress), 3–4 reportage
i trafikinriktade facktidningar, 4–5 inslag i radio (riks och lokalt) samt fyra TV-in-
slag (riks och lokalt), bl.a. ett 15 minuters reportage om projektet i ”Gomorron
Sverige” i TV2.

5.1 Rekryteringsprocedur
Inför rekryteringen av projektdeltagare erhölls listor från Skandia över samtliga
ungdomar i den aktuella målgruppen från de tio utvalda rekryteringsområdena.
Genom Skandias försorg hade ungdomarna slumpats i två lika stora grupper så att
en grupp kunde erbjudas en heldagskurs och en grupp en halvdagskurs. Således
erhölls två listor med namn, adresser och eventuella telefonnummer från varje
aktuellt område. Ett problem i sammanhanget var att Skandia enbart i ett fåtal fall
hade telefonnummer till de aktuella personerna och eftersom rekryteringsproce-
duren förutsatte telefonkontakt skickades samtliga namnlistor först till Telia för att
kompletteras med telefonnummer.

Det praktiska arbetet med att rekrytera projektdeltagare har personer från
respektive projektregion själva svarat för. Rekryteringsarbetet bedrevs successivt
och parallellt med att Pilotkurser genomfördes. Kontinuerliga uppföljningar
gjordes också av regionernas rekryteringsarbete genom regelbundna lägessam-
manställningar av antal deltagare i försöks- och kontrollgrupp. Rekryterings-
arbetet har följt nedanstående fem grundsteg:

1. Utskick av allmänt inbjudningsbrev och ”säljbroschyr”:
Brevet fanns i två snarlika varianter, ett för heldagskurser och ett för halv-
dagskurser. Båda breven innehöll övergripande information om vidareut-
bildningen, t.ex. syfte, målgrupp, kursplats och omfattning. I breven fanns
också en anmälningstalong som kunde skickas in om man ville anmäla sig
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snabbt, men det nämndes också att de skulle komma att kontaktas per
telefon senare för närmare information och då också kursanmälan kunde
göras. Ett exempel på inbjudningsbrev till en heldagskurs ges i bilaga 8.
Syftet med ”säljbroschyren” var också att ge övergripande information om
utbildningen, men framför allt att väcka nyfikenhet och intresse (se bilaga
9).

2. Personlig inbjudan per telefon:
Telefonkontakt togs ca en vecka efter att inbjudningsbrevet skickats ut och
mellan tre veckor och två månader innan kurstillfället. Enligt instruk-
tionerna för telefoninbjudan skulle man prata med den person som utbild-
ningserbjudandet gällde och alltså inte nöja sig med ett svar från något
ombud. Det var vidare viktigt att den person som erbjöds utbildningen
tackade ja eller nej. Om någon ville ha betänketid bad man att få åter-
komma. Likaså bad man att få återkomma om personen i fråga var
intresserad av att delta i utbildningen men inte kunde någon av de till-
gängliga kursdagarna. Vid telefonkontakten nämndes att antal kursdel-
tagare var begränsat och att deltagarna därför skulle lottas ut bland alla
som anmält intresse och meddelas skriftligen några veckor innan kurs-
dagen. Exempel på telefoninstruktion till heldagskurs ges i bilaga 10.

3. Skriftlig kallelse att delta i kursdag:
Valet av kursdeltagare gjordes genom att slumpa ut ca 2/3 av de som
anmält sig vid telefonkontakten. Dessa tillsändes en skriftlig kallelse
mellan två veckor och en månad innan kurstillfället (se exempel i bilaga
11).

4. Skriftligt ”återbudsbrev”:
Den tredjedel som anmält sitt intresse, men inte blivit utvald att delta i ut-
bildningen, skickades ett skriftligt ”återbudsbrev” och placerades i projek-
tets kontrollgrupp (se exempel i bilaga 12). Rent teoretiskt betraktades
dessa personer också under en kort period som reserver och kunde
eventuellt kallas till något av de kurstillfällen de tidigare anmält sitt
intresse till, om det t.ex. blev många återbud, men i sådana fall ingick de
inte längre i kontrollgruppen.

5. Vykortspåminnelse:
Strax före själva kurstillfället skickades ett vykort som påminnelse till de
som tidigare fått kallelse8.

Alla personer som kontaktades i rekryteringsprocessen erhöll i princip samma
information, bortsett från att kursplatser och kursdatum naturligtvis varierade och
att man antingen erbjöds heldag eller halvdag. Vid rekryteringen informerades
inte om belöningserbjudandet eftersom detta rimligen skulle påverkat anmälnings-
benägenheten till de olika utbildningsvarianterna och därmed kunnat störa jäm-
förbarheten mellan försöksgrupperna. Vilka kursdagar som skulle innehålla be-
löningserbjudande bestämdes i förväg utan deltagarnas vetskap. De fick veta det

                                                
8 I projektregion Syd tillämpades vykorten på ett annat sätt inför de kurstillfällen som genomfördes
under senare delen av projektperioden. Vykorten bifogades istället direkt med den skriftliga
kallelsen och man ombads bekräfta sitt deltagande genom att återsända vykorten innan det aktuella
kurstillfället.
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först vid själva kursdagen. Den rekryteringsprocess som redogjorts för ovan be-
skrivs även grafiskt i bilaga 13.

5.2 Resultat från rekryteringen
De högt ställda målen om att rekrytera 3000 unga bilförare till projektet upp-
nåddes inte riktigt. Totalt rekryterades 2305 ungdomar fördelade på 1502 kurs-
deltagare och 803 kontrollpersoner, vilket innebär ca 75 % respektive 80 % av
målsättningen i försöks- och kontrollgrupp. Nedan redovisas antal projektdel-
tagare uppdelat på projektregion.

Tabell 3  Slutligt antal personer i försöks- och kontrollgrupp fördelat på projekt-
region samt i förhållande till ursprunglig målsättning.
Projekt- Projekt- Försöksgrupp Kontrollgrupp
region område Antal % av mål Antal % av mål

Syd Malmö 274 71 164 85
Olofström 62 57 43 80

Sum: 334 68 198 80

Väst Göteborg 382 88 218 100
Halland 59 67 31 70

Sum: 440 84 255 97

Mitt Skaraborg 85 82 44 85
Jönköping 48 67 20 56

Sum: 133 76 62 70

Norr Örebro 56 60 35 74
Östergötland 40 66 33 106
Västmanland 68 65 29 56
Stockholm 438 80 248 91

Sum: 595 74 288 71
Totalt: 1502 75 803 80

I tabellen nedan kan man se att kursdeltagarnas fördelning mellan de fyra utbild-
ningsvarianterna varierar något. Närmast målsättningen kom kurstyperna A och C
där ca 85 % deltog. Längst ifrån kom kurstyp D som nådde 57 % av målet.
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Tabell 4  Slutligt antal deltagare i de fyra kursvarianterna.
Heldag Halvdag

A B
421 372 793

Ingen C D
belöning 424 285 709

845 657 1502

Belöning

Att antal projektdeltagare var något färre än den ursprungliga målsättningen be-
döms inte vara kritiskt för utvärderingen. Visserligen minskar chansen något att
upptäcka statistiskt säkerställda trafiksäkerhetseffekter av utbildningen, men inte
särskilt mycket. Detta kommenteras ytterligare i diskussionen (avsnitt 9).

När 137 kursdagar genomförts (88 heldagskurser och 49 halvdagskurser) hade
drygt 10 000 inbjudningsbrev skickats ut och antal potentiella deltagare inom de
aktuella rekryteringsområdena började ta slut. Antal kursdagar som genomförts så
långt var t.o.m. något fler än vad som planerats från början och därför avbröts
rekryteringsarbetet.

Även om de ursprungliga rekryteringsmålen inte uppfylldes fullt ut tyder dock
ändå rekryteringen på att det fanns ett högt intresse bland ungdomarna att delta i
Pilotkurserna. Ungefär 45 % av de som kontaktats per telefon anmälde sig till
något kurstillfälle, vilket får bedömas som ett högt intresse. Det visade sig också
att den ursprungliga målsättningen vad gäller andelen anmälda till kurserna upp-
fylldes, men däremot fanns två faktorer i rekryteringsprocessen som hade under-
skattats i planeringsarbetet. Det gäller dels bortfallet mellan brevinbjudan och
telefonkontakt, dels att det var ett större bortfall än beräknat bland de som kalla-
des till kursdagarna. Nedan redovisas det genomsnittliga resultatet av rekryte-
ringsarbetet beräknat över alla kurstyper och alla projektområden.

Inbjudningsbrev + broschyr
10 200 st

Telefoninbjudan Bortfall 32%
till 7 000 st

Intresserade/tackade ja Tackade nej 47%
 3 100 st (45%) Osäkra 8%

Kallelse till kurs Kontrollgrupp
2300 st 800 st

Bortfall 34% Genomförde utbildningen
1500 st

Figur 20  Resultat från rekryteringsproceduren av personer till projektet. Antalet
personer i boxarna är avrundade till jämna 100-tal.
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Ungefär en tredjedel av de som tillsänts ett inbjudningsbrev kontaktades aldrig per
telefon. Bortfallet berodde framför allt på problem med telefonnummer. Telia
hade visserligen lyckats skaffa telefonnummer till de flesta av de som fått inbjud-
ningsbreven, men nummer saknades för 18 % och var felaktiga i 5 % av fallen.
Bortfallets fördelning var relativt jämnt fördelat mellan de fyra projektregionerna
(bilaga 14).

Det var också ungefär en tredjedel av de som kallades till någon av kurs-
dagarna som aldrig deltog, antingen pga. att de fick förhinder (t.ex. blev sjuka)
eller uteblev utan att meddela varför. Flera av dessa hade dock fått flera chanser
att delta eftersom principen var att de som fått förhinder eller blivit sjuka skulle ha
chans att gå kursen vid något senare tillfälle. Inför planeringen av Pilotkurserna
räknades med att ca 15 % av de som kallats till kurs aldrig skulle delta. Resultatet
av rekryteringen visar dock att bortfallet blev drygt det dubbla.

Resultatet av rekryteringsprocessen enligt figur 20 visar att ca 30 % av de som
ursprungligen kontaktats per telefon också deltog i utbildningen till slut9. Detta är
genomsnittliga värden för alla kurstyper och rekryteringsområden. Man skulle
dock kunna förvänta sig att heldagskurserna generellt sett var mer attraktiva för
deltagarna än halvdagskurserna, men så var inte fallet. Totalt sett var det visser-
ligen en något större andel som tackade ja till heldagskurserna (46 %) jämfört
med halvdagskurserna (44 %), men även om skillnaden är signifikant är den
marginell. Det var inte heller någon skillnad mellan heldags- och halvdagskurser
vad gäller andelen som deltog av de som kallades till kurserna. Däremot fram-
träder skillnader mellan heldags- och halvdagskurser om man delar upp materialet
i större och mindre rekryteringsområden, där områdena kring storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö klassas som ”större” och övriga områden som
”mindre”. Det framgår då ganska tydligt att halvdagskurserna upplevdes mindre
attraktiva än heldagskurserna i de mindre områdena. I de större rekryteringsom-
rådena finns snarare ett motsatt mönster.

                                                
9 Beräkningen baseras på att ca 45 % tackade ja (ca 3100/7000) och att ca 66 % av de som kallades
till kurs (ca 1500/2300) faktiskt deltog, dvs. 0,45*0,66*100.
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Rekryteringsområden

%

Totalt* Större Mindre*** Totalt Större** Mindre***
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HalvdagHeldag

Andel anmälda Andel deltagare av
de som kallats

Figur 21  Resultat från rekryteringsproceduren av personer till projektet vad
gäller dels andel som anmälde sig till någon kursdag, dels andel som deltog av de
som fick kallelse. (Signifikanta skillnader enligt Chi-två-test: df=2, * = p<0,05,
** = p<.005, *** = p<.0001).

En allmän slutsats av rekryteringsprocessen, med hänsyn tagen till mönstret i figur
21, är att av alla personer som kontaktats per telefon deltog slutligen mellan 18 %
och 34 % beroende på kurstyp och rekryteringsområde10.

5.2.1 Jämförbarhet mellan projektgrupper
Ambitionen med den procedur som använts i projektet för att rekrytera personer
till försöks- och kontrollgrupp var att grupperna skulle vara så jämförbara som
möjligt, bortsett från att vissa deltagit i Pilotutbildningen. Det är dock i praktiken
mycket svårt att få 100 procentig jämförbarhet eftersom deltagandet i projektet
baserades på frivillighet. Det kan alltså lätt uppstå olika typer av bortfall i efter-
hand som kan störa jämförbarheten mellan grupperna.

I figur 20 kan man se att 34 % av de som kallades till en utbildningsdag, av
olika skäl inte deltog. Ett motsvarande bortfall finns inte i kontrollgruppen efter-
som de aldrig kallades till någon utbildningsdag och det kan därför orsaka vissa
brister i jämförbarhet mellan försöks- och kontrollgrupp. En analys av könsför-
delning och åldersfördelning hos de personer som ingår i försöks- respektive
kontrollgrupp visar också att så är fallet. Försöksgruppen innehåller en större
andel män (73 %) och är ca två månader yngre (födelseår=72,05) än kontroll-
gruppen (65 % män, födelseår=71,89). Åldersskillnaden är så pass liten att den
inte bör ha någon betydelse i sammanhanget, men könsskillnaden kan eventuellt
påverka t.ex. gruppernas svar på vissa enkätfrågor eller gruppernas trafikolycks-
risker. Enligt t.ex. Spolander (1992) och Evans (1991) har män generellt sett
högre risker i trafiken än kvinnor och man kan därför anta att könsskillnaden
mellan försöks- och kontrollgrupp kan leda till att man riskerar att underskatta
eventuella effekter av Pilotutbildningen.
                                                
10 I analogi med beräkningen i fotnot 9 är intervallet 18-34 % baserat på (0,35*0,51*100) samt
(0,46*0,74*100).
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När det gäller deltagarna i de olika utbildningsvarianterna är jämförbarheten
bättre. Det finns t.ex. inga köns- eller åldersskillnader mellan de som deltagit i
heldagsutbildning respektive halvdagsutbildning. Däremot finns en liten ålders-
skillnad mellan de som fått respektive inte fått belöningserbjudande. Belönings-
gruppen är ca tre månader äldre än de som inte fått belöning.

Jämförbarhet mellan försöks- och kontrollgrupp och mellan olika utbild-
ningsgrupper kommer även att beröras inom delstudie två och tre. Det är t.ex.
möjligt att eventuella bakgrundsskillnader antingen försvagas eller förstärks i och
med att datainsamlingen till delstudierna också kan innehålla bortfall. De analyser
som görs i delstudie två och tre tar dock hänsyn till eventuella skillnader i bak-
grundsvariabler.
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6 Delstudie 1 – Deltagarnas behållning av utbild-
ningen

I detta avsnitt redogörs för den första av de tre separata delstudier som ingått i ut-
värderingen av vidareutbildningen i PILOT. Den första delstudien är ingen tradi-
tionell effektutvärdering av utbildningen utan en kvalitativ utvärdering av del-
tagarnas uppfattning och erfarenheter från Pilotkurserna.

I föreliggande avsnitt presenteras i huvudsak de resultat som gäller uppfatt-
ningar av vidareutbildningen som helhet. Delstudien innehåller också information
om detaljsynpunkter på enskilda kursmoment, men sådana resultat redovisas
separat i bilaga 15.

6.1 Syfte
Delstudiens syfte är att ge en beskrivning av kursdeltagarnas synpunkter och upp-
fattningar om vidareutbildningens uppläggning och innehåll två år efter genom-
förd Pilotkurs. Avsikten är att resultaten skall ge en djupare förståelse av del-
tagarnas långsiktiga behållning av utbildningen och därmed utgöra ett komple-
ment till de övriga två delstudierna som mer fokuserar på vidareutbildningens
eventuella effekter. Resultaten bör också kunna användas som underlag vid plane-
ring av liknande utbildningar i framtiden.

6.2 Metod
I delstudien har använts två olika datainsamlingsmetoder som är tänkt att
komplettera varandra. Delstudiens mest omfattande del utgörs av telefonintervjuer
med ett urval av ungdomar som deltagit i Pilotkurser. Som ett komplement till
intervjuerna har använts enkätfrågor riktade till samtliga kursdeltagare.

6.2.1 Genomförandet av telefonintervjuer
6.2.1.1 Intervjupersoner
Telefonintervjuerna har genomförts med totalt 32 kursdeltagare jämnt fördelade
över de fyra kurstyperna och de fyra projektregionerna. Detta innebär att åtta
intervjuer genomförts för varje kurstyp och varje region (se tabell 5). Intervju-
personerna valdes från det största projektområdet inom respektive region.

Tabell 5  Antal kursdeltagare som ingår i intervjustudien uppdelat på kurstyp och
projektområde.

Antal kursdeltagare
Heldag Halvdag

Region Område A C B D Sum
Syd Malmö 2 2 2 2 8
Väst Göteborg 2 2 2 2 8
Mitt Skaraborg 2 2 2 2 8
Norr Stockholm 2 2 2 2 8

Totalt: 8 8 8 8
16 16

32
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Urvalet av de 32 intervjupersonerna är inte strikt slumpmässigt även om slump-
mässiga faktorer har inverkat så mycket som möjligt. Ambitionen var att få en så
representativ bild som möjligt av kursdeltagarnas uppfattning om utbildningen
utifrån samtliga kurstyper och projektregioner. Urvalet av intervjupersoner
gjordes först efter att följande grundkriterier var uppfyllda:
• Deltagit i någon PILOT-kurs ungefär två år tidigare, relaterat till intervju-

tillfället.
• Intervjupersonerna skulle fördelas på kurstyp och projektområde enligt tabell

5.
• Intervjupersonerna skulle ha samma köns- och åldersfördelning som i hela

deltagargruppen

De slutliga intervjupersonerna valdes utifrån en förteckning av alla kursdeltagare
som uppfyllde kriterierna ovan. Valet gjordes helt enkelt genom att ringa
personerna i förteckningen och intervjua de som svarade. Totalt intervjuades 9
kvinnor (30 %) och 23 män (70 %), vilket motsvarar könsfördelningen bland alla
kursdeltagare. Medelåldern bland de intervjuade var vid intervjutillfället 24,7 år,
vilket är jämförbart med medelåldern hos alla kursdeltagare vid samma tidpunkt
(24,4 år).

6.2.1.2 Intervjuernas genomförande och innehåll
Samtliga potentiella intervjupersoner, dvs. kursdeltagare som uppfyllde kriterierna
för att intervjuas, tillsändes ett brev med en förfrågan om att medverka i en
eventuell telefonintervju. I brevet informerades kort om den planerade intervju-
studien och att vissa av de som fått brevet eventuellt skulle komma att bli upp-
ringda för en intervju (se bilaga 16). I syfte att påminna om den kurs de deltog i
två år tidigare gavs också i brevet övergripande information om innehållet i
kursen. Det fanns visserligen en risk att man genom påminnelsebrevet kunde
påverka personernas minnesbilder av kursdagen, men å andra sidan bedömdes
intervjupersonernas svar bli mer meningsfulla om de hade chans att tänka tillbaka
på och reflektera över kursdagen innan själva intervjun. Informationen i brevet
avslöjade dock inget om vilka frågor som skulle ställas vid intervjun.

Samtliga intervjuer gjordes via telefon och varade i ca 30 minuter. Med
intervjupersonernas tillåtelse spelades intervjun in på band, men även anteck-
ningar gjordes i fall bandupptagningen inte skulle fungera. Två intervjuare från
VTI genomförde hälften av intervjuerna var. Intervjustudien kunde genomföras
utan något bortfall då alla uppringda kursdeltagare lät sig intervjuas.

Själva intervjun bestod av ett antal öppna frågor som dels rörde enskilda kurs-
moment som genomförts under kursdagen och dels rörde kursdagen som helhet.
Nedanstående fem delfrågor ställdes för de flesta kursmoment.

1. Vad minns du av övningen?
2. Vad var syftet med övningen?
3. Vad lärde du dig av övningen?
4. Tycker du att övningen var bra eller dålig? Varför?
5. Hur har övningen påverkat din bilkörning, på kort och på lång sikt?

Den första frågan gällde vad man mindes av den aktuella övningen, men om man
inte kom ihåg någonting fortsatte intervjun med frågor om nästa övning.
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För ett par av kursmomenten bedömdes det inte relevant att ställa alla fyra del-
frågor. Det gällde t.ex. inledningsmomentet där delfrågorna om ”lärdom” eller
”påverkan” utgick. Likaså ställdes inte frågan om ”lärdom” för kursmomentet
”återbäring och kontrakt”.

De avslutande frågorna i intervjun gällde kursdagen som helhet och utöver del-
frågorna 2–5 ovan ställdes också följande kompletterande frågor:

• Vad var behållningen med kursen, dvs. vad var det starkaste intrycket?
• Hur var fördelningen av kursinnehållet som helhet mellan ”färdighet” och

”insikt”?
• Varför valde du att vara med på den här kursen?
• Vad tycker du om den här typen av kurser? Bra–dåligt? Varför?

När det gäller frågan om ”Färdighet” kontra ”Insikt” beskrevs begreppen för
intervjupersonerna genom att betona hur de upplevde att kursinnehållet var rela-
terat till kritiska situationer i trafiken. Som exempel angavs följande: Färdighet:
lära sig att manövrera bilen för att kunna ta sig ur en kritisk situation. Insikt: lära
sig att köra på ett sådant sätt att man inte hamnar i en kritisk situation.

Frågeguidens utseende varierade något beroende på vilken kurstyp intervju-
personen deltagit i, men ett exempel på en frågeguide för en kursdag som innehöll
samtliga kursmoment ges i bilaga 17.

6.2.1.3 Analys av intervjuerna
Intervjusvaren har i huvudsak analyserats med kvalitativ metodik i enlighet med
tankarna inom fenomenografin (Marton, 1988). Inga statistiska signifikanstester
har gjorts. Syftet var att beskriva variationen i deltagarnas uppfattningar och er-
farenheter. Efter att samtliga intervjuer renskrivits gjordes analysen i följande tre
steg:
1. Först skapades ett dokument bestående av samtliga renskrivna intervjuer, men

där alla svar rörande en och samma fråga listades efter varandra. Varje enskilt
svar försågs också med en identifikationskod för att vid behov kunna spåras
till originalintervjun.

2. I steg två genomförde båda intervjuarna separata analyser av alla intervju-
svaren utifrån det framtagna dokumentet i steg ett. Båda intervjuarna gjorde
denna analys oberoende av varandra, dvs. utan att diskutera analysarbetet med
varandra. Analysen gjordes genom att klassa intervjupersonernas olika
åsikter/uppfattningar i mer eller mindre övergripande kategorier. De
åsikter/uppfattningar som bedömdes vara varianter på samma typ av svar
bildade en kategori. Flera kategorier av samma typ kunde sedan bilda en ny
övergripande kategori, etc. På detta sätt sammanfattades samtliga intervjusvar
under en fråga i olika svarskategorier med flera eller färre nivåer.

3. Slutligen jämförde de båda intervjuarna sina analyser genom att jämföra vilka
och hur många kategorier man kommit fram till för respektive fråga. I de fall
man kommit fram till olika kategorier enades man efter diskussion om en
gemensam tolkning.
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6.2.2 Genomförandet av kompletterande enkätfrågor.
Som ett komplement till intervjustudien tillsändes samtliga kursdeltagare ett
frågeformulär med bl.a. frågor om vad de tyckte om den utbildningsdag de del-
tagit i ungefär två år tidigare.

Huvudsyftet med frågeformuläret var egentligen att inom ramen för projektets
delstudie två (som redovisas i avsnitt 7) utvärdera om kursdeltagarnas attityder
och föreställningar om bl.a. trafiksäkerhet kan ha påverkats av utbildningen. Ett
frågeformulär med ett 20-tal grundfrågor skickades därför till såväl försöks-
gruppen som kontrollgruppen drygt två år efter genomförd utbildning. Det
formulär som försöksgruppen fick innehöll dock fem extra frågor i slutet av
formuläret (se bilaga 18). Frågorna handlade om vad de tyckte om kursdagen och
det är svaren på dessa frågor som redovisas i detta avsnitt.

De fem tilläggsfrågorna i enkäten gäller kursdeltagarnas övergripande åsikter
om utbildningsdagen som helhet och berör inga enskilda kursmoment. Enkät-
frågorna bedöms vara ett värdefullt komplement till resultaten från intervjustudien
som ju baserades på enbart 32 kursdeltagare och därför kan ha brister i repre-
sentativitet. Enkätfrågorna har samtliga kursdeltagare haft möjlighet att besvara,
vilket gör att svaren bör ge en representativ bild av kursdeltagarnas åsikter. De
extra enkätfrågorna besvarades av ca 80 % av kursdeltagarna, vilket bedöms som
en hög svarsandel. Någon speciell bortfallsanalys är inte gjord. En begränsning
med enkätfrågorna är visserligen att de inte ger någon detaljerad och djupare in-
formation om deltagarnas uppfattningar, men det är å andra sidan intervjustudiens
styrka.

Redovisningen utgör till största delen en beskrivning av relativa frekvenser
över svarsfördelningen på de olika tilläggsfrågorna. I några fall görs också jäm-
förelser i svarsfördelning mellan deltagare från olika kurstyper, t.ex. om man gått
heldagskurs eller halvdagskurs respektive om man fått belöningserbjudande eller
inte. I det senare fallet signifikanstestas eventuella skillnader med hjälp av Chi-
två-test.

6.3 Resultat
6.3.1 Telefonintervjuer med kursdeltagare två år efter genomförd

utbildning.
6.3.1.1 Övergripande uppfattningar om enskilda övningsmoment
Resultatredovisningen i detta avsnitt kommer i huvudsak att gälla intervju-
personernas uppfattningar om Pilotkursen som helhet. Detaljuppfattningar som rör
enskilda övningsmoment redovisas istället i bilaga 15. Inledningsvis ges dock en
övergripande sammanfattning av hur de 32 intervjupersonerna uppfattade olika
delar av utbildningen. I tabell 6 anges bl.a. hur stor andel av intervjupersonerna
som minns och uppfattat syftet med övningarna och kursen som helhet. Vidare an-
ges hur stor andel som tycker övningarna var bra och om de tycker att de lärt sig
något av dom. Slutligen anges hur stor andel som tycker att deras egen bilkörning
påverkades av övningarna eller kursen som helhet. I några fall innehåller tabellen
ett streck, vilket betyder att frågan inte ställdes för just det övningsmomentet.
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Tabell 6  Övergripande svar från intervjustudien med kursdeltagare i PILOT.
Antal intervjupersoner (n) varierar beroende på kursmoment. I cellerna anges
andel av intervjupersonerna som svarat ”ja” på frågan. Fet stil innebär att 50 %
eller fler svarat ”ja”11.

Kursmoment Uppfattat syftet? Lärdom? Bra? Påverkad?
Inledning (n=32) 50 - 72 -
"Aha!-demonstrationer"
1. Uppdykande hinder (n=16) 100 88 100 56
2. Insiktsstation (n=32) 94 84 94 50
Teoriblock (n=32) 50 22 44 19
Körstilsdemonstrationer (n=16)
1. Åktur i trafik 81 44 63 38
2. Vattenskålsövning 100 31 63 0
3. Avståndsdemonstration 100 93 100 57
Avslutning
1. Alkoholfilm (n=32) 100 38 91 19
2. Belöningserbjudande (n=16) 94 - 81 6

Helhetsbedömning (n=32) 97 94 100 81

Av tabellen ovan kan man bl.a. se att de flesta har uppfattat syftet med de enskilda
övningsmomenten. Detta innebär att momenten bör ha varit tillräckligt tydliga.
Det behöver i och för sig inte innebära att man uppfattat ”rätt” syfte, men om man
granskar svaren mer i detalj framgår tydligt att de flesta uppfattat syftena med öv-
ningarna i linje med vad som var avsikten (se avsnitt 6.3.1.2 samt bilaga 15). Man
kan också konstatera att det för två av kursmomenten, åtminstone i efterhand,
upplevts svårare att uppfatta syftet. Det gäller inledningen och teoriblocket. De
flesta intervjupersonerna tyckte också att övningsmomenten var bra. Undantaget
är återigen teoriblocket där mindre än hälften tyckte det var bra, men det beror på
att många hade svaga minnesbilder av vad teorin egentligen handlade om. Det var
bara två personer som minns teoriblocket som dåligt.

När det gäller om man tyckte att man lärde sig något av de enskilda övnings-
momenten eller om man tycker de påverkat ens bilkörning är det tre moment som
framträder, dels de båda ”Aha-demonstrationerna” och dels ”Avståndsdemonstra-
tionen”. I slutet av telefonintervjun ställdes också frågan om vad som i utbild-
ningen gjorde det starkaste intrycket på intervjupersonerna och de flesta (23 av
32) nämner då också något som har med ”Aha-demonstrationerna” att göra. Alla
intervjupersoner fick dock inte genomföra alla enskilda övningsmoment och
därför kan det naturligtvis variera vad man upplever har gjort det starkaste
intrycket. Nedan framgår vad i utbildningsdagen som gjort starkast intryck på
intervjupersonerna beroende på om man gick heldags- eller halvdagskurs.

                                                
11 De som var tveksamma om sin uppfattning eller inte mindes har räknats som "nej-svar".
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Tabell 7  Intervjupersoners svar på frågan ”Vad var behållningen med hela
kursen (det starkaste intrycket)?” uppdelat på heldags- (n=16) och halvdagskurs
(n=16). Inom parentes anges andel av de tillfrågade som tyckt det aktuella
momentet gjort starkast intryck. Flera kursmoment kan ha angivits varför viss
överlappning kan finnas mellan svarskategorierna. (* = enbart i heldag).

Heldagskurs Halvdagskurs
"Aha!-demonstrationer" (75%) "Aha!-demonstrationer" (69%)
- Plötsligt uppdykande hinder (69%) * - Vältbilen/voltaren (56%)
- Vältbilen/voltaren (19%) - Krocksläden (25%)
- Insiktsstationen (6%) - Insiktsstationen (19%)

- Krockade bilen (6%)
Körstilsdemonstrationer (38%) * - Huvudet (6%)
- Avståndsdemonstration (25%) *
- Åktur i trafik (13%) * - Alkoholfilmen (31%)

- Alkoholfilmen (13%) Vet ej (6%)

Övrigt (19%)
- Kursen som helhet (6%)
- Praktiska övningarna (6%)
- Bilkörningsövningarna (6%) *

Man kan konstatera av tabellen ovan att det framför allt är de praktiskt inriktade
övningsmomenten som gjort starkast intryck på intervjupersonerna, vilket också
framgick av tabell 6. Ett undantag är filmen om ungdomar, alkohol och bilkör-
ning, men den hade å andra sidan ett starkt känslomässigt innehåll. Vidare kan
man konstatera att ingen intervjuperson tycker att Teoriblocket, Vattenskåls-
övningen eller Belöningskomponenten tillhör de starkaste intrycken från kurs-
dagen.

Upplevelserna av vissa övningar kan också variera ganska mycket mellan
intervjupersonerna. Ett tydligt exempel på detta är hur man uppfattat den körstils-
demonstration som kallas ”Åktur i verklig trafik”. De flesta intervjupersonerna
har visserligen uppfattat syftet med övningen och tyckte också den var bra, men
de flesta har inte dragit någon speciell lärdom eller tycker sig blivit påverkade.
Eftersom övningen genomförs i verklig trafikmiljö är den också, mer än för andra
övningar, beroende av hur instruktören kan utnyttja de trafikmiljömässiga förut-
sättningar som gäller runt respektive bana. Detta är förmodligen en förklaring till
att just denna övning upplevts väldigt olika av vissa intervjupersoner. Nedan-
stående citat är exempel på detta och är från två intervjupersoner som genomfört
kursdagen i olika projektregioner:

”tyckte inte att övningen var så bra. Vi var ute för lång tid och
var för många i bussen. Om vi hade varit färre hade det kanske
blivit mer effektivt”. ”…har inte påverkat mig något speciellt”.
(Kille, A-kurs).

”mycket bra. Jag var imponerad av instruktören. Han var hela
tiden långt före i sin körning. Han körde mjukt och behagligt
utan att förlora någon tid på det”. ”….ja, speciellt den första
tiden efter kursen försökte jag köra som instruktören och t.ex.
planera körningen inne i stan så att man inte behöver stanna vid
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ett enda rödljus, men ändå inte köra mot rött. Det blev lite som
liten tävling. Det är väl inte riktigt lika mycket nu, men jag
försöker tänka på det ibland. Innan kursen var jag lite sådan att
jag gärna var först till rödljusen och först därifrån, men det
tjänar man ju inget på. Man sliter däck och det drar mer
bensin”. (Kille, C-kurs).

Tanken med innehållet i Pilotkursen var att alla övningar tillsammans skulle ut-
göra en helhet som förhoppningsvis skulle ge insikt och tankeställare om behovet
av stora säkerhetsmarginaler i trafiken. Man kan därför inte automatiskt utifrån
tabell 6 eller 7 dra slutsatsen att vissa övningsmoment varit meningslösa och
kunnat uteslutas. Även om t.ex. många inte minns vad teorin handlade om efter
två år, och således inte känner sig påverkade av den, kan teorin mycket väl ha bi-
dragit till behållningen av andra moment. Detta kan även gälla t.ex. Vattenskåls-
övningen och Belöningserbjudandet. De flesta intervjupersoner tycker sig inte ha
blivit påverkade av dessa övningar, men alla minns dem och de flesta tyckte också
de var bra. Kanske har de övningarna bidragit till helhetsupplevelsen av kurs-
dagen.

6.3.1.2 Uppfattningar om utbildningen som helhet
Av tabell 6 framgår mycket tydligt att intervjupersonerna tyckte Pilotkursen som
helhet var bra, att de har en uppfattning om vad utbildningen syftade till och de
flesta tycker de lärt sig något och att deras egen bilkörning påverkats. Men av
tabellen framgår inte varför man tycker kursen var bra eller på vilket sätt man
tycker sig blivit påverkad. I det följande redovisas därför mer detaljerade svar på
hur intervjupersonerna uppfattade kursdagen som helhet. Svaren redovisas i form
av mer eller mindre övergripande svarskategorier där vissa svarskategorier också
illustreras med citat från intervjupersonerna.

Hur uppfattades syftet med kursdagen?
En intervjuperson hade ingen uppfattning av vad kursen syftade till. Övriga 31
intervjupersoner uppfattade syftet enligt nedan. Inom parentes anges hur många
personer av de tillfrågade som svarat i enlighet med den aktuella svarskategorin,
men eftersom man kan ha uppfattat flera olika syften finns viss överlappning
mellan svarskategorierna.
• Påverka till säkrare bilkörning (22/32)

– att köra lugnare/försiktigare (10)
– att köra säkrare (9)
– att köra mer uppmärksamt (9)

• Ge insikter och tankeställare (4/32)
• Visa konsekvenser av körbeteenden och olyckor (2/32)
• Öka kunskaper och färdigheter (2/32)

– visa problem och risker i trafiken
– lära sig upptäcka faror/risker i trafiken
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• Övrigt (4/32)
– fördjupning av det man lärde sig i trafikskolan
– utbilda unga bilförare
– öka ansvaret för bilkörning

De flesta intervjupersoners uppfattningar av syftet med kursdagen ligger i linje
med tankarna bakom Pilotprojektet, dvs. att försöka påverka unga förares motiva-
tion att använda större säkerhetsmarginaler i trafiken, bl.a. genom att förmedla
insikter om olika förhållanden i trafiken. Syftet med kursdagen var inte att försöka
förbättra deltagarnas körtekniska färdigheter vad gäller att hantera kritiska situa-
tioner och det tycks inte heller som om intervjupersonerna uppfattat det på det
sättet. Följande citat kan ges som exempel på hur några intervjupersoner uppfattat
syftet:

”visa att det hänger på oss själva om man skall bli säkrare.
Motivera, väcka”. (Tjej, A-kurs, region väst)

”att man skall tänka efter innan man kör. Ta det lite lugnare.
Vara mer observant”. (Kille, B-kurs, region syd).

”att bli medveten om problem kring unga bilförare och att tänka
på det när man är ute och kör. Lära sig se risker i trafiken”.
(Kille, C-kurs, region norr)

”att väcka insikt. Inse hur lite som behövs för att en olycka skall
vara framme”. (Tjej, D-kurs, region mitt)

Under svarskategorin övrigt var det en intervjuperson som uppfattade att kurs-
dagen syftade till att vara en fortsättning på det de tidigare lärt sig under körkorts-
utbildningen, t.ex. i trafikskola.

”att lära ut lite extra saker. Sådant som man inte lär sig på bil-
skolan. Det är inget av det som var på kursen som jag minns
från bilskolan. Statistik och sådant fick man ju visserligen lära
sig, men det går ju in genom ena örat och ut genom andra”.
(Kille, B-kurs, region syd)

Vad drog man för lärdom av hela kursdagen?
Alla utom två intervjupersoner tyckte att de lärt sig något under kursdagen som de
kanske inte tänkt på tidigare. De olika svaren har delats in i nedanstående kate-
gorier. Precis som tidigare anges inom parentes antal som svarat i enlighet med
den aktuella svarskategorin och då man kan ha dragit olika lärdomar finns viss
överlappning mellan svarskategorierna.
• Att man skall försöka köra säkrare (17/32)

– mer försiktigt och lugnare (12)
– (inte chansa, undvika farliga situationer, tänka efter mer, planera kör-

ningen, etc.)
– hålla tillräckliga avstånd (6)
– mer uppmärksamt (1)
– ta hänsyn till andra (1)
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• Fått insikter och tankeställare (12/32)
– om vikten av att använda säkerhetsutrustning (4)
– om risker i trafiken (3)
– om egna begränsningar (3)
– om konsekvenser vid en krock (1)
– insikter/tankeställare utan precisering (4)

• Lärt sig vissa färdigheter (5/32)
– hur man tar sig ur en upp och nedvänd bil (2)
– hur man skall reagera och bete sig i kritiska situationer (3)
– (ej gripas av panik, hur man gör vid en olycka, hur man hanterar en bil)

• Övrigt (3/32)
– fått lära sig vissa fakta (2)
– fått prova på olika saker (1)

De flesta intervjupersoners lärdomar från kursdagen är helt i linje med vad utbild-
ningsdagen också var tänkt att förmedla, dvs. att ge insikter och tankeställare om
behovet av stora säkerhetsmarginaler i trafiken, även om de flesta intervju-
personerna inte använde just begreppet säkerhetsmarginaler. Följande citat kan
ges som exempel på denna typ av lärdomar:

”att hålla avstånd lite bättre. Att inte chansa för mycket och inte
alls egentligen. Att undvika farliga situationer t.ex. att köra för
fort in i en korsning”. (Kille, A-kurs, region mitt).

”att man skall tänka efter när man kör. Man är ju inte ensam i
trafiken”. (Kille, B-kurs, region väst).

”framför allt det här med gummibilen. Att den kunde dyka upp
så pass fort. Man ser hur lite reaktion man har egentligen”.
(Kille, C-kurs, region mitt).

”att tänka sig för före. Insåg hur det kan bli om man krockar,
vad det kan få för konsekvenser”. (Kille, D-kurs, region mitt).

Några intervjupersoner har dock dragit lärdomar som har med färdigheter att göra,
vilket egentligen inte var avsikten med utbildningen. En tjej sa visserligen att hon
fått lära sig hur man hanterar en bil, men för de övriga rör det sig inte om direkta
körtekniska färdigheter utan istället om lärdomar kring övningen med ”Vältbilen”.

”det var kul och prova på olika saker. Att inte råka i panik om
man välter med en bil och behöver ta sig ur. Jag har kanske
bättre säkerhetsavstånd än vad jag hade tidigare”. (Tjej, A-kurs,
region syd).

”att ta sig ur en bil som ligger på taket”. (Kille, D-kurs, region
norr).

”visade hur viktigt bältet är och att ta sig ur en vält bil, och att
alkohol och bilkörning inte hör ihop”. (Kille, D-kurs, region
syd)
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”att man ska ta hänsyn till andra i trafiken och att man ska vara
bestämd i sin placering. Har fått lite insikt i vad man ska göra
om det händer lite mer än det vardagliga, dvs. en olycka”.
(Kille, D-kurs, region väst)

Tyckte man utbildningen som helhet var bra eller dålig?
Alla intervjupersonerna var nöjda med sitt deltagande i kursdagen och tyckte ut-
bildningen var bra. Fyra personer gav ingen närmare motivering, men de övrigas
svar har delats in i nedanstående kategorier. Antal personer anges inom parentes,
men överlappning finns mellan kategorierna eftersom man ibland angett flera skäl
till varför utbildningen ansågs bra.

• Bra, gav insikter och tankeställare (13/32)
• (nyttigt, fick tänka efter, blev påverkad, tankeställare, etc.)
• Bra, fick prova på och se hur det är i verkligheten (6/32)
• Bra, visade konsekvenser av olyckor (2/32)
• Bra innehåll och genomförande av utbildningen (6/32)
• Övrigt (4/32)

– Bra komplement och repetition av körkortsutbildningen (4)

De flesta intervjupersonerna tyckte kursdagen var bra eftersom det gav olika in-
sikter och tankeställare samt att man fick prova på och känna vad som kan hända
vid t.ex. en kritisk situation. Följande citat är exempel på detta:

”den var bra för man tänkte på den när man gick därifrån och
jag har tänkt på den i efterhand också”. (Tjej, A-kurs, region
norr)

”bra. Det var så mycket som stämde in, men som ändå var tvärt
emot vad man gjorde själv. Man var en lite buse. Visst kan man
vara det idag också, men man tänker efter lite mer. Har också
försökt förmedla kursinnehållet till andra kompisar”. (Kille, B-
kurs, region mitt).

”den var kanonbra. Det var inte så länge sedan jag berättade
om kursen för ett par killar jag träffat på mitt nya jobb,
berättade bl.a. om gummibilen etc. De blev lite ledsna för att
inte de hade fått samma erbjudande. Även om man inte minns
alla detaljer så är helhetsintrycket att det var en mycket bra
kurs”. (Kille, C-kurs, region väst).

”bra. Det måste den ha varit eftersom jag fortfarande kan tänka
på den ibland. Det beror säkert på att den innehöll så mycket
praktiska delar. Man får inte samma behållning av saker man
bara lyssnar på. (Kille, D-kurs, region syd).

En kille tyckte visserligen kursdagen var bra, men skulle ändå velat ha lite mer
repetition av den halkkörning han gjorde i körkortsutbildningen. Vissa tyckte
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kursdagen var bra just för att de upplevde det som en repetition av eller komple-
ment till körkortsutbildningen.

”det var bra för det var en repetition av vad man fick lära sig i
körskolan. Då reflekterade man inte så mycket för då ville man
bara ha sitt körkort men nu var det bra att få en sådan här
kurs”. (Kille, A-kurs, region mitt).

”den var väldigt bra. Ett bra komplement till körkortsutbild-
ningen eftersom den tog upp saker på ett annat sätt än när man
tog körkort. Minns att känslan direkt efter var att en sådan här
kurs saknas i körkortsutbildningen. Skulle gärna haft en sådan
dag direkt efter körkort, men å andra sidan kanske man inte är
mottaglig då. Jag vet inte”. (Kille, C-kurs, region väst).

”mycket bra och intressant. Man får ju inte någon sådan här
dag när man går i körskolan. Då åker man ju mest ut på
halkbanan och leker bara. Här fick man mer reda på vad som
kan ske om olyckan är framme”.
(Kille, D-kurs, region syd).

Har kursen som helhet påverkat den egna bilkörningen?
De flesta intervjupersoner upplever att deras bilkörning påverkats av den Pilotkurs
de deltog i. Tre personer tycker dock inte detta och tre personer är osäkra om
deras bilkörning påverkats. Av nedanstående svarskategorier framgår hur man
upplever att körningen påverkats. Som tidigare finns överlappning i antal svar
mellan kategorierna.
• Upplever sig köra mer trafiksäkert (19/32)

– försiktigare/lugnare (9)
– mer uppmärksamt (8)
– använder längre avstånd (7)
– använder större marginaler (1)

• Tänker mer på hur man kör (9/32)
– tänker efter mer (6)
– mer riskmedveten (2)
– planerar körningen bättre (2)
– visar mer hänsyn till andra (1)

• Bältesanvändningen har påverkats (4/32)
– använder oftare (1)
– justerar bältet bättre (3)
– noga med att alla i bilen använder bälte (1)

• Övrigt (6/32)
– förmedlat till andra (2)
– använt vid övningskörning med pojkvän (1)
– tänker på kursen ibland (2)
– upplever sig som bättre förare (1)
– mer respekt för alkohol och bilkörning
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Många av intervjupersonerna upplever att kursdagen påverkat deras bilkörning på
ett positivt sätt. Antingen genom att deras körstil påverkats eller att de tänker mer
på hur de egentligen kör. Inga intervjupersoner upplever att deras körtekniska
färdigheter förbättrats, vilket är bra eftersom det inte heller var avsikten med
Pilotutbildningen. Däremot upplever intervjupersonerna en påverkan som ligger i
linje med vad man hoppats uppnå med Pilotutbildningen, dvs. en körstil som
karaktäriseras av större säkerhetsmarginaler. Följande citat är exempel på detta.

”Ja, jag kör lugnare. Håller bättre avstånd och försöker köra
lite mjukare. Jag tycker att det gäller även idag även om man
slarvar ibland, t.ex. om man är stressad. Men i sådana situa-
tioner kan man efteråt inse att man kanske körde lite slarvigt
och försöker köra lugnare nästa gång. Man visste ju inte så
mycket om det”. (Kille, A-kurs, region syd).

”tänker på kursen ibland. Senast idag. Bland annat varje gång
jag sätter på bältet och har en tjock jacka på mig tänker jag på
kursen. Svårt att säga om kursen i övrigt påverkat körningen,
men jag hoppas ju det”. (Tjej, B-kurs, region väst).

”…bl.a. hålla avstånden ordentligt och lite med hastigheten och
uppmärksamheten över huvudtaget. Speciellt det där med
gummibilen som kom utfarande har satt spår. Jag minns att jag
var den första i min grupp som körde på den. Alla som gick
kursen bär säkert med sig något positivt och har säkert på-
verkats något. (Kille, C-kurs, region väst).

”…jag tänker på det när jag kör. Speciellt försöker jag sänka
hastigheten. De andra sakerna med bälte och alkohol har inte
varit något problem, men just hastigheten hade jag lite problem
med och har skärpt mig där. Direkt efter kursen hade det en klar
påverkan och då var jag väldigt noga med hastigheten, men
efter ett tag började man slarva igen. Men nu när man blivit lite
äldre har jag börjat tänka tillbaka på kursen igen och tar det
lite lugnare”. (Kille, D-kurs, region syd).

Uppfattning om kursinnehållet vad gäller fördelning mellan Insikt och
Färdighet
Grundtanken bakom innehållet i Pilotkurserna var bl.a. att deltagarna skulle inse
behovet av att försöka undvika kritiska situationer i trafiken genom att använda
stora säkerhetsmarginaler. Tanken var alltså inte att övningarna skulle förmedla
körtekniska färdigheter om hur man hanterar olika kritiska situationer. Man kan
också säga att kursinnehållet avsågs vara ”Insiktsdominerat” istället för ”Färdig-
hetsdominerat”.

Av de hittills redovisade intervjusvaren att döma tycks de flesta intervju-
personerna också ha uppfattat kursinnehållet som insiktsdominerat. I intervjun
ställdes dock också en direkt fråga om hur man i efterhand uppfattar att
kursinnehållet fördelar sig mellan ”Insikt” och ”Färdighet”. Men eftersom be-
greppen kan betyda olika saker i olika sammanhang gavs följande förklaring:
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• Färdighet: lära sig att manövrera bilen för att kunna ta sig ur en kritisk
situation.

• Insikt: lära sig att köra på ett sådant sätt att man inte hamnar i en kritisk
situation

Frågan gällde hur mycket av kursinnehållet man tyckte bestod av ”insikt” och hur
mycket som bestod av ”färdighet”. Summan skulle bli 100 %.

En intervjuperson kunde inte ange någon fördelning, men för de övriga framgår
det tydligt att de flesta tyckte att innehållet var insiktsdominerat. I genomsnitt
upplevdes innehållet bestå av 72 % insikt och 28 % färdighet. Endast en person
tyckte det mesta av innehållet var färdighetsinriktat (tabell 8).

Tabell 8  Svar på frågan ”Hur var fördelningen mellan färdighet och insikt över
hela kursen?

Antal
"Insikt" - "Färdighet" Svarande

40 - 60 1
50 - 50 2
60 - 40 2
65 - 35 1
70 - 30 10
75 - 25 3
80 - 20 9
85 - 15 1
90 - 10 1
100 - 0 1

1
32

Fördelning (%)

Vet ej

Övriga intervjufrågor
I slutet av intervjun fick de tillfrågade ange varför de valde att anmäla sig till
Pilotutbildningen. De allra flesta tycks ha anmält sig eftersom de blev nyfikna och
tyckte det lät roligt, intressant och spännande även om det totalt sett angavs
många olika skäl till att man deltog, allt ifrån att ”man ville lära sig mer” till att
”mamma övertalade mig”. Ganska många hade dock också förväntat sig att utbild-
ningen skulle innehålla mer bilkörning än vad den gjorde. Följande citat är
exempel på detta:

”Var lite nyfiken och sedan älskar jag att köra bil. Så det var
inget man kunde missa. Gratis var det också. Man fick kanske
inte köra så mycket bil men jag är inte besviken över det. Det
var en bra kurs. (Kille, heldagskurs med viss bilkörning, region
väst).

”Vet inte. Det lät spännande och kul, men hade kanske hoppats
på lite mer praktiska övningar med bilkörning”. (Kille, halv-
dagskurs utan bilkörning, region syd).
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Intervjupersonerna fick också svara på vad de rent allmänt anser om att det
genomförs den typ av kurser de deltog i, om det är bra eller dåligt. Alla tycker
denna typer av kurser är bra och förklaringarna påminner också om svaren på
tidigare frågor. Två personer tyckte dock att denna typ av kurser visserligen är
bra, men tror ändå inte personer blir påverkade i så hög grad att det motiverar
kostnaderna för att genomföra kurser i större skala.

6.3.2 Enkätfrågor till kursdeltagarna två år efter genomförd ut-
bildning.

Som nämnts tidigare har samtliga kursdeltagare också haft möjlighet att svara på
vissa övergripande enkätfrågor kring vad de tyckte om den Pilotutbildning de
deltog i två år tidigare. Avsikten med frågorna är främst att de skall utgöra ett
komplement till den nyss redovisade intervjustudien. Fördelen med enkätfrågorna
är att de riktats till samtliga kursdeltagare. Drygt 80 % av deltagarna har besvarat
frågorna, även om antal svar kan variera mellan enskilda frågor.

I figuren nedan redovisas deltagarnas helhetsbedömning av kursdagen. De har
fått ange på en femgradig skala om de upplevde utbildningen som ”bra–dålig”,
”intressant–ointressant”, ”rolig–tråkig” eller ”nyttig–onyttig”.

%

++ + 0 - - - ?
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100

Nyttigt?Roligt?Intressant?Bra?

Helhetsbedömning av kursdagen

Figur 22  Kursdeltagarnas bedömning av utbildningen två år efter genom-
förandet12. X-axeln är graderad från mycket ”positivt” (++) till mycket
”negativt” (--), t.ex. från mycket bra till mycket dåligt. ? = Vet ej.

Av figuren ovan framgår tydligt att de flesta kursdeltagare varit mycket nöjda med
utbildningen. Man upplever också kursen som mer nyttig och intressant än rolig.
Det visar sig också att de flesta deltagare (drygt 70 %) upplever att de påverkats
som bilförare av utbildningen, både på kort och på lång sikt (figur 23). Av de som
tycker sig blivit påverkade tycker de flesta att de efteråt kör med större säkerhets-
marginaler (ca 70 %) och håller längre avstånd till framförvarande fordon (55 %).
                                                
12 Antal svarande på de fyra frågevariablerna är från vänster till höger 1229, 1226, 1223 och 1223.
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En hel del tycker också att de använder bilbälte oftare eller helt enkelt kör för-
siktigare. 13
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Figur 23  Kursdeltagarnas bedömning av om utbildningen påverkat dom som bil-
förare och i så fall på vilket sätt. Antal svarande är 864 respektive 1127 i figuren
till vänster och 1020 i figuren till höger.

I en avslutande fråga ombads kursdeltagarna beskriva helhetsintrycket från ut-
bildningsdagen genom att ange hur mycket av kursinnehållet de tyckte handlade
om färdigheter respektive insikter. Uppgiften var att försöka göra en procentuell
fördelning där summan skulle bli 100 %. I frågan definierades insiktsinnehåll som
”att lära sig köra (agera) på ett sådan sätt att man inte hamnar i kritiska situa-
tioner” och färdighetsinnehåll som ”att lära sig manövrera bilen (agera) på rätt
sätt när man befinner sig i kritiska situationer”. Av svaren att döma har de flesta
deltagare uppfattat kursinnehållet som insiktsdominerat. Drygt 60 % tyckte att
kursinnehållet var insiktsdominerat, dvs. att merparten av kursinnehållet handlade
om insikter. Ungefär 15 % tyckte däremot att det mesta av kursinnehållet var
färdighetsinriktat och ca 10 % kunde inte göra någon fördelning.

                                                
13 Om man tycker sig ha blivit påverkad på något annat sätt än de fyra fasta alternativen har man
kunnat ange detta med egna ord. Ungefär 28 % av de som påverkats har gett en egen beskrivning,
men de svar som angetts anknyter i de flesta fall till den påverkan som anges i figur 22. De över-
gripande svarskategorier som angetts gäller  följande: ”Tänker mer på hur man kör” (37 %),
”Bättre eller oftare bältad” (14 %), ”Tankeställare/insikter” (12 %), ”Försiktigare/uppmärk-
sammare” (10 %), Rattonykterhet (2 %), Hastighetsanpassning (2 %), Avstånd (1 %), Övriga
blandade svar (23 %). Vissa har angett mer än en typ av påverkan och därför blir summan över
100 %.
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Andel Insikt respektive färdighet
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Figur 24  Kursdeltagarnas bedömning av kursinnehållet med avseende på
procentuell fördelningen mellan ”insikt” och ”färdighet”14.

Resultaten som redovisats i figurerna 22–24 ovan visar att de flesta deltagare är
nöjda med utbildningen och har uppfattat den positivt. Det finns dock vissa skill-
nader i uppfattning av utbildningen beroende på vilken typ av utbildning man
deltog i (se bilaga 19). De flesta är visserligen positiva till utbildningen oavsett
kursvariant, men de som deltagit i heldagskurserna är signifikant mer positiva än
de som gick halvdagskurserna. Likaså upplever en signifikant större andel av hel-
dagsdeltagarna att deras bilkörning har påverkats. Även de deltagare som fått
belöningserbjudande är signifikant positivare till utbildningen, men det är inte lika
tydliga skillnader som mellan hel- och halvdagar. Det finns också en icke signi-
fikant tendens till att de som fått belöningserbjudandet känner sig något mer på-
verkade av utbildningen än de som inte fick ett sådant erbjudande.

6.4 Slutsatser av delstudie 1
Man kan konstatera att de flesta kursdeltagare var mycket nöjda med utbild-
ningen, även om man tyckte att vissa kursmoment var bättre än andra. Mest
positiv var man till de praktiska övningsmomenten, framför allt till de s.k. ”Aha-
demonstrationerna” och till ”Avståndsdemonstrationen”.

Vad gäller utbildningsdagen som helhet visar resultaten tydligt att utbildningen
gjort ett mycket positivt och intryck på deltagarna. De flesta tyckte utbildningen
var bra och att den påverkat deras bilkörning även långt efter deltagandet. Såväl
intervjustudien som de kompletterande enkätfrågorna ger en samstämmig bild i
detta avseende, vilket gör att även övriga resultat från intervjustudien bör kunna
generaliseras till samtliga deltagare.

                                                
14 Svarsfördelningarna baseras på separata frågor för insikt respektive färdighet. Svaren summerar
inte alltid till 100 % för varje individ varför svarsfördelningarna inte blir helt spegelvända.
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Från intervjustudien kan man dra följande slutsatser:
• De flesta kursdeltagare har uppfattat utbildningens syfte som det var tänkt,

dvs. att försöka påverka unga förares motivation att använda större säker-
hetsmarginaler i trafiken. Detta tyder på att kursinnehållet varit tillräckligt
tydligt för att kunna förmedla utbildningens budskap.

• De flesta deltagare har dragit lärdomar från kursdagen som är i linje med
vad utbildningen var tänkt att förmedla, dvs. att ge insikter och tanke-
ställare om behovet av stora säkerhetsmarginaler i trafiken.

• De flesta deltagare upplever att utbildningen haft en långvarig och positiv
påverkan på deras bilkörning, antingen genom att de ändrat körstil eller
genom att de tänker mer på hur de egentligen kör.

Med tanke på att utbildningen i PILOT handlade om endagskurser och att del-
studie 1 genomfördes två år efter genomförd utbildning kan man avslutningsvis
konstatera följande:
• att det tycks vara möjligt att med en förhållandevis kort utbildning förmedla

långvariga insikter och tankeställare om behovet av ökade säkerhetsmargi-
naler i trafiken samt göra så starkt intryck på deltagarna att de upplever sig
påverkade som bilförare långt efteråt.
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7 Delstudie 2 – Effekter på attityder och före-
ställningar

7.1 Syfte
Delstudie två syftar till att belysa långsiktiga effekter av Pilotutbildningen med
avseende på attityder/föreställningar till trafiksäkerhet och bilkörning, bedömning
av förarbeteende och körförmåga samt självrapporterade trafikolyckor (för de-
taljerade frågeområden hänvisas till avsnitt 7.2).

I första hand görs en jämförelse mellan försöksgruppen och kontrollgruppen
för att belysa effekter av utbildningen som helhet. I andra hand görs en jämförelse
mellan olika utbildningsvarianter inom försöksgruppen för att belysa skillnader
mellan heldags- och halvdagskurser respektive mellan de som fått belönings-
erbjudande eller inte.

7.2 Metod
Delstudien har genomförts med hjälp av en enkät som tillsänts samtliga i försöks-
och kontrollgruppen. Enkäten har skickats ut två år efter genomförd utbildning,
vilket var möjligt även till personerna i kontrollgruppen eftersom de ”rekrytera-
des” samtidigt som försökspersonerna. Eftersom utbildningsdagarna genomfördes
successivt under ca ett år pågick också enkätutskicket successivt genom månads-
visa utskick med start ca två år efter den första utbildningsdagen.

Namn och adressuppgifter till enkätutskicken erhölls ursprungligen via
Skandias försäkringsregister i samband med rekryteringen till projektet.
Kompletterande adressuppgifter har därefter vid behov erhållits via Skandia eller
genom Telias namn- och nummerupplysning.

Avsikten var att skicka en enkät till samtliga projektdeltagare, dvs. totalt 2305
personer, men för 27 av dessa gick det inte att få tag i rätt adress. Enkätutskicket
har således gjorts till 2278 personer, 1494 i försöksgruppen och 784 i kontroll-
gruppen. Samtliga har fått minst en påminnelse, vilket resulterade i totalt 1809
återsända enkäter (79 %). Andel svarande var högre i försöksgruppen (84 %) än i
kontrollgruppen (70 %). Ingen speciell bortfallsanalys är gjord, men däremot visar
enkätsvaren att det föreligger skillnader i vissa bakgrundsvariabler mellan för-
söks- och kontrollgrupp och därför har hänsyn tagits till detta i analysen av enkät-
svaren (se nästa avsnitt).

Enkäten bestod av 21 frågor (+ delfrågor) som båda grupperna fått besvara.
Som nämnts tidigare innehöll den enkät som skickades till kursdeltagare också
fem tilläggsfrågor i slutet, men resultatet av dessa har redovisats i föregående av-
snitt.

Nedan anges de frågeområden som ingår i enkäten. För mer detaljerad beskriv-
ning av enskilda enkätfrågor eller följebrev hänvisas till bilaga 20.

• Bakgrundsvariabler (ålder, kön, etc.).
• Värdering av hälsoproblem (trafikskador, rökning, etc.).
• Värdering av bilegenskaper (komfort, säkerhet, etc.).
• Värdering av olika motiv till bilkörning (säkerhet, nöje, etc.).
• Subjektiv körstil i två olika avseenden (absolut eller relativt andra förare).
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• Subjektiv körförmåga relativt andra förare.
• Självrapporterad bältesanvändning.
• Attityder/föreställningar kring bilkörning.

(Alkohol, hastigheter, bilbälten, säkerhetsmarginaler).
• Självrapporterad olycksinblandning.

7.2.1 Statistisk analys av enkätsvar
De analyser som gjorts gäller dels skillnader i svar mellan försöks- och kontroll-
grupp, dels skillnader mellan olika utbildningsvarianter inom försöksgruppen. Det
senare gäller främst skillnader mellan heldags- och halvdagskurser samt mellan
kurser med belöningserbjudande eller inte.

Samtliga analyser har utförts med hjälp av dataprogrammet SPSS for Windows
10.0. Tre olika test har använts beroende på vilka jämförelse som gjorts, nämligen
Chi-två-test, t-test eller F-test (Hays, 1991). För test av eventuella skillnader i
bakgrundsvariabler har antingen använts Chi-två-test eller t-test med signifikans-
nivån 5 %, dvs. där risken att en viss jämförelse resulterar i en slumpmässig
skillnad är mindre än 5 % .

För att testa utbildningens effekter har använts F-test genom den procedur som
i SPSS kallas ”General Linear Model – Unianova”. Vid analyserna har specifi-
cerats olika s.k. Kovariater för att kompensera för eventuella basskillnader i bak-
grundsvariabler. Jämförelser mellan försöks- och kontrollgrupp har justerats med
hänsyn till variablerna kön, om man har barn samt bostadsförhållande. De frågor
som gäller självrapporterade trafikolyckor har även justerats med hänsyn till
exponering, dvs. antal körda mil. Jämförelserna som gäller olika försöksgrupper
har justerats med hänsyn till variablerna kön, ålder, eventuella barn, population i
bostadsort samt hur ofta man kör bil på landsväg. Likaså har frågor kring
trafikolyckor även justerats för exponering.

Vid test av utbildningseffekter har valts en signifikansnivå på minst 1 %. Detta
är en något striktare nivå än ”normalt” men beror på att relativt många signi-
fikanstester görs. I resultatavsnittet redovisas oftast inga detaljer kring de signi-
fikanstester som gjorts utan istället ges mer detaljinformation i bilaga 21. I resul-
tatredovisningen indikeras signifikanta skillnader oftast med asterisker, där
* = p<.01 och ** = p<.001, dvs. där risken att en viss jämförelse resulterar i en
slumpmässig skillnad är mindre än 1 % respektive 0,1 %.

7.3 Resultat
7.3.1 Bakgrundsvariabler
Med bakgrundsvariabler menas sådana faktorer som inte förväntas påverkas av ett
eventuellt deltagande i Pilotutbildningen. Bakgrundsvariablerna ses här snarare
som kontrollvariabler för att se om de olika grupper som jämförs inte skiljer sig åt
för mycket i andra avseenden än själva deltagandet i Pilotutbildningen. Den
procedur som använts för att rekrytera personer till både försöks- och kontroll-
grupp är visserligen vald för att göra grupperna så jämförbara som möjligt på för-
hand, men som framgick av avsnitt 5.2.1 bestod bl.a. försöksgruppen som helhet
av en större andel män (73 %) än kontrollgruppen (65 %). I denna delstudie är
dessutom andelen inskickade enkäter större i försöksgruppen (84 %) än i kontroll-
gruppen (70 %), vilket kan ha påverkat jämförbarheten i efterhand.

Av tabellen nedan framgår att försöks- och kontrollgrupp är jämförbara i de
flesta bakgrundsvariabler, t.ex. vad gäller ålder, ortstorlek, körkortsförhållande,
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biltillgång och hur mycket de kör bil. Däremot finns tre signifikanta skillnader
som gäller kön, civilstånd och om man har barn.

Tabell 9  Jämförelse mellan försöks- och kontrollgrupp vad gäller bakgrunds-
frågor i enkäten. I tabellen anges procentvärden (%) eller medelvärden (mv) efter
de olika variablerna (ns = ingen signifikant skillnad).

Försöksgrupp Kontrollgrupp X2 t df p
Födelseår (mv) 71,5 71,4 -1,3 1807 ns
Killar (%) 71,2 62,7 13,1 1 <.001
Är gifta/sambos (%) 45,1 52,1 8,9 3 <.05
Har ej barn (%) 87 80 14,4 1 <.001
Bor i tätort >100 000 inv. (%) 43,2 37,4 7,1 5 ns
körkortsår (mv) 90 89,9 -1 1758 ns
Har tillgång till bil (%) 94,9 93,4 1,6 2 ns
Kör bil dagligen i tätort (%) 54,5 52,7 5,9 5 ns
Kör dagligen på landsväg (%) 32,9 33,9 2,4 5 ns
Årlig körsträcka med pb (mv) 1746,5 1773,8 0,3 893,99 ns
Total körsträcka senaste tre 
åren (mv) 5025,6 4971,6 -0,2 1597 ns

I princip kan man säga att de i försöksgruppen som besvarat enkäterna i högre
grad än kontrollgruppen utgörs av ensamstående män utan barn. Detta skulle
kunna påverka hur man svarat även på andra frågor och därmed dölja eller sned-
vrida eventuella effekter av utbildningen. Ett rimligt antagande är dock att bak-
grundsskillnaderna i genomsnitt ger ett något mer säkerhetsmedvetet svarsmönster
för kontrollgruppen än försöksgruppen. I så fall är det inte lika kritiskt som om det
vore tvärt om eftersom det snarare bör underskatta än överskatta eventuella posi-
tiva effekter av utbildningen (detta berörs också i diskussionen, kapitel 9).

En analys av bakgrundsvariabler mellan olika utbildningsgrupper uppvisar
vissa signifikanta skillnader mellan de som fått respektive inte fått belönings-
erbjudandet. De respondenter som fått belöningserbjudandet är ett par månader
äldre, något fler har barn, något fler bor i mindre orter och man kör bil lite oftare
på landsväg. Det är också en större andel som besvarat enkäterna i belönings-
gruppen (88 %) jämfört med de som inte fick belöningserbjudandet (79 %), vilket
förmodligen förklarar de skillnader i bakgrundsvariabler som förekommer. Det
föreligger t.ex. ingen skillnad i bakgrundsvariabler mellan de som gått heldags-
respektive halvdagsutbildning och där finns det inte heller någon skillnad i svars-
frekvens.

Eftersom det föreligger skillnader i vissa bakgrundsvariabler mellan olika
grupperingar av respondenter har, som nämnts tidigare, valts att ta hänsyn till
detta i den statistiska analysen av övriga enkätfrågor (se avsnitt 7.2.1). I de följ-
ande resultatavsnitten illustreras svaren på olika enkätvariabler grafiskt med hjälp
av figurer/diagram. De flesta figurer redovisar procentvärden som dock inte är
justerade med hänsyn till eventuella bakgrundsskillnader utan justeringen gäller
bara de statistiska tester som gjorts. I en figur redovisas dock justerade medel-
värden.
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7.3.2 Värdering av olika hälsoproblem, bilegenskaper och motiv för
bilkörning

När det gäller de enkätfrågor som rör värdering av hälsoproblem, bilegenskaper
och motiv för bilkörning tycks inte pilotutbildningen haft någon större påverkan
på deltagarnas uppfattning, åtminstone inte som märks två år efter utbildningen.
Frågorna uppvisar dock en signifikant skillnad, nämligen att försöksgruppen anser
det viktigare än kontrollgruppen att inte köra bil häftigt. Vad gäller jämförelser
mellan olika utbildningsvarianter föreligger inte heller några signifikanta skill-
nader. Svaren på de aktuella frågorna kommenteras närmare nedan.

Respondenterna har fått ange hur stora hälsoproblem de tycker sex olika
faktorer vara i det svenska samhället, allt ifrån trafikskador till idrottsskador. I
figur 25 framgår hur stor andel som tycker de olika faktorerna utgör ett stort eller
mycket stort hälsoproblem. Det föreligger inga signifikanta skillnader mellan
grupperna för några faktorer, även om det finns tendenser till att en något mindre
andel i försöksgruppen värderat arbetsskador och luftföroreningar som ett stort
problem. När det gäller eventuella effekter av pilotutbildningen är dock värde-
ringen av ”trafikskador” mest intressant och man kan där konstatera att de flesta
tycker det är ett stort hälsoproblem oavsett om man deltagit i utbildningen eller
inte. Det är bara rökning som båda grupperna tycker är ett större hälsoproblem än
trafikskador.
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Luftföroreningar

Alkohol

Idrottsskador
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KontrollgruppFörsöksgrupp
Hälsoproblem

Figur 25  Andel i försöks- och kontrollgrupp som anser nämnda faktorer vara ett
mycket eller ganska stort hälsoproblem i svenska samhället.

Respondenterna har också fått rangordna nio olika egenskaper hos en bil, från den
mest viktiga till den minst viktiga egenskapen. I figur 26 redovisas det genom-
snittliga ”rangvärdet” för respektive bilegenskap och man kan konstatera att rang-
ordningen inte skiljer sig åt mellan grupperna. Det framgår också att båda
grupperna i genomsnitt rangordnat ”säkerhetsegenskaper” högt. Endast ”tillförlit-
lighet” rangordnades högre.
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Figur 26  Jämförelse mellan försöks- och kontrollgrupp vad gäller genomsnittlig
rangordning av nio olika bilegenskaper.

Respondenterna har slutligen fått ange hur viktigt eller oviktigt olika motiv är för
deras bilkörning. Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna som innebär
att försöksgruppen tycker det är något viktigare att inte köra häftigt. Det kan
visserligen vara en effekt av utbildningen, men det dominerande mönstret i figur
27 tyder dock inte på att utbildningen haft någon varaktig generell påverkan på
värderingen av olika körmotiv. Man kan också konstatera att trafiksäkerhetsmotiv
bedöms viktigt av nästan alla oavsett om man gått utbildningen eller ej.
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Figur 27  Andel i försöks- och kontrollgrupp som anser nämnda faktorer vara
mycket eller ganska viktiga när de kör bil (* = p<.01).
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7.3.3 Subjektiv körstil och körförmåga
När det gäller bedömning av egen körstil och körförmåga finns vissa signifikanta
skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp som tyder på varaktiga positiva
effekter av Pilotutbildningen. Deltagarna uppger dels att de kör med större av-
stånd till framförvarande och oftare blir omkörda än kontrollgruppen, dels att de
är bättre på att köra med säkerhetsmarginaler. Det finns också vissa signifikanta
skillnader i subjektiv körförmåga som tyder på större påverkan om utbildningen
pågick en hel dag istället för en halv dag och om utbildningen innehöll belönings-
erbjudande. Svaren på de aktuella frågorna kommenteras mer nedan.

Respondenterna fick bl.a. bedöma sin egen körstil i tio olika avseenden, där
fem avseenden kan betecknas som mer ”defensiv” körstil och fem som mer offen-
siv körstil. Av figur 28 framgår hur stor andel som tycker att deras bilkörning
mycket eller ganska ofta stämmer med de aktuella beskrivningarna. I inget fall
finns signifikanta skillnader mellan grupperna. De flesta i båda grupperna tycker
att de ofta kör med en ”defensiv” körstil. Det är en betydligt lägre andel som anser
att de ofta kör mer ”offensivt”.
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Behagligt
Försiktigt

Tolerant
Tålmodigt

Snabbt
Fort

Offensivt
Kraftfullt

Hårt
0 25 50 75 100

KontrollgruppFörsöksgrupp
Andel som tycker att de ofta kör ...

Figur 28  Andel i försöks- och kontrollgrupp som anser att de nämnda faktorerna
stämmer in på deras bilkörning ofta eller mycket ofta.

Däremot finns signifikanta skillnader mellan grupperna på de frågor där man be-
dömer sin hastighetsanpassning, avståndshållning och sitt omkörningsbeteende
relativt andra bilförare. Jämfört med kontrollgruppen tycker kursdeltagarna att de
håller längre avstånd till framförvarande bilar samt att de blir omkörda oftare
under landsvägskörning. Av figur 29 framgår att den största skillnaden gäller av-
ståndshållningen, vilket också var ett centralt inslag i utbildningen.
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*Blir ofta omkörd
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Hur kör du jämfört med andra?

Figur 29  Andel i försöks- och kontrollgrupp som anser att de har en annan
körstil15 i nämnda avseenden jämfört med ”andra bilförare” (* = p<.01,
** = p<.001).

Respondenterna har också fått bedöma sin körförmåga genom att ange om de
tycker de är bättre eller sämre än andra förare i 11 olika avseenden, där sex avse-
enden kan betecknas som mer ”defensiva” och övriga fem som mer ”offensiva”. I
enbart ett avseende finns en signifikant skillnad, nämligen att kursdeltagarna
tycker sig ha blivit bättre på att köra med säkerhetsmarginaler.
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Jag är bättre än andra på att...

Figur 30  Andel i försöks- och kontrollgrupp som anser att de är mycket eller
något bättre bilförare i nämnda avseenden jämfört med ”bilförare i allmänhet”
(* = p<.01).

                                                
15 I figuren redovisas andel som svarat ”mycket/lite”, ”mycket/något” eller ”mycket/ganska”, t.ex.
”mycket eller något längre avstånd”.
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Som nämnts tidigare finns också vissa signifikanta skillnader i subjektiv körför-
måga mellan olika deltagargrupper, bl.a. tycks heldagsutbildningen respektive be-
löningserbjudandet ha ökat den subjektiva förmågan att köra med säkerhets-
marginaler. Likaså bedömer de som fått belöningserbjudande sig ha blivit bättre
på att göra säkra bedömningar samt reagera snabbt som bilförare (figur 31).
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Figur 31  Jämförelse mellan hel- och halvdagsutbildning samt med och utan be-
löningserbjudande. Andel som tycker sig vara mycket eller något bättre än andra
förare vad gäller den aktuella körförmågan (* = p<.01).

7.3.4 Självrapporterad användning av bilbälte
När det gäller självrapporterad användning av bilbälte finns en signifikant högre
användning i försöksgruppen jämfört med kontrollgrupp, såväl i tätort som på
landsväg. Det finns ingen signifikant skillnad i användning mellan olika utbild-
ningsgrupper, men väl en tendens till högre bältesanvändning bland de som gått
en heldagskurs.

I figur 32 framgår hur stor andel i försöks- och kontrollgrupp som säger sig
alltid använda bilbälte i tätort respektive på landsväg. Det är en större rapporterad
användning på landsväg än i tätort i båda grupperna, vilket också stämmer med
erfarenheter från observationsstudier i Sverige (Cedersund, 1996).
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Figur 32  Andel i försöks- och kontrollgrupp som uppger att de alltid använder
bilbälte då de kör bil i tätort eller på landsväg (* = p<.01, ** = p<.001).

7.3.5 Attityder och föreställningar kring bilkörning
Respondenterna har fått ta ställning till ett antal s.k. ”attitydpåståenden” som
handlade om bilbältesanvändning, användning av säkerhetsmarginaler, alkohol
och bilkörning samt hastighet i trafiken. I de följande figurerna redovisas hur stor
andel som helt eller delvis instämmer i respektive tar avstånd ifrån de olika på-
ståendena (signifikanstesterna är dock baserade på justerade medelvärden). När
det gäller attityder till bilkörning och alkohol respektive hastighet finns inga
märkbara skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp två år efter utbildningen.
Däremot finns signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller attityder till
bilbälte och till säkerhetsmarginaler, vilket också var centrala budskap i utbild-
ningen. Inga signifikanta skillnader finns mellan olika utbildningsvarianter.

Att döma av svaren på de ”attitydpåståenden” som redovisas i figur 33 har de
flesta i både försöks- och kontrollgrupp en positiv inställning till bilbältesan-
vändning. Pilotutbildningen tycks dock ha ökat den positiva inställningen ytter-
ligare. Fyra av fem påståenden uppvisar signifikanta skillnader mellan grupperna.
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Figur 33  Andel i försöks- och kontrollgrupp som har en positiv inställning till
nämnda attitydpåståenden kring bilbältesanvändning. (* = p<.01, ** = p<.001).

De flesta i både försöks- och kontrollgrupp har också en positiv inställning till bil-
körning och säkerhetsmarginaler. Det finns dock signifikanta skillnader mellan
grupperna för de påståenden som specifikt gäller unga bilförare och marginaler.
Ett genomgående budskap i Pilotutbildningen var unga bilförares högre olycksrisk
beroende på för små säkerhetsmarginaler. Denna uppfattning finns också i högre
grad i försöksgruppen (figur 34). Däremot finns inga signifikanta skillnader
mellan olika utbildningsvarianter.
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Figur 34  Andel i försöks- och kontrollgrupp som har en positiv inställning till
nämnda attitydpåståenden kring säkerhetsmarginaler. (** = p<.001).

I figur 35 ges en mer detaljerad beskrivning av svarsfördelningen för de påstå-
enden som rör ungdomar och säkerhetsmarginaler. För de två signifikanta påstå-
endena framgår tydligt att försöksgruppen är mer övertygad i sin uppfattning än
kontrollgruppen.
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Figur 35  Relativ svarsfördelning hos försöks- och kontrollgrupp på tre attityd-
påståenden kring unga bilförares säkerhetsmarginaler. (** = p<.001).

För ”attitydpåståenden” som gäller alkohol och trafik finns inga skillnader mellan
försöks- och kontrollgrupp eller mellan olika utbildningsvarianter. Av figur 36
framgår att de allra flesta i båda grupperna överens om att bilkörning och alkohol
inte hör ihop. Däremot är uppfattningen om 0-promillegräns delad.
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Figur 36  Andel i försöks- och kontrollgrupp som har en positiv inställning till
nämnda attitydpåståenden kring alkohol och trafik.

Inte heller vad gäller inställning till hastighet och bilkörning finns några signi-
fikanta skillnader mellan försöks- och kontrollgrupp eller mellan olika utbild-
ningsvarianter. Av figur 37 framgår dock att det borde finnas en potential att så att
säga ”förbättra” inställningen till hastighet och bilkörning.

Svarsalternativ
1 = Instämmer helt
2 = Instämmer delvis
3 = Varken för eller emot
4 = Tar delvis avstånd
5 = Tar helt avstånd
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Figur 37  Andel i försöks- och kontrollgrupp som har en positiv inställning till
nämnda attitydpåståenden kring hastigheter i trafiken.

7.3.6 Självrapporterad inblandning i trafikolycka
Samtliga respondenter har fått ange om de som bilförare varit inblandade i någon
trafikolycka under ”de senaste tre åren” som lett till att någon person eller något
fordon skadats. Man ombads även räkna med mindre skador som skrubbsår och
bucklor. Den angivna tidsperioden på tre år valdes för att med marginal kunna
täcka in perioden mellan utbildningsdagen och besvarandet av enkäten.

I figur 38 redovisas genomsnittligt antal självrapporterade trafikolyckor för för-
söks- och kontrollgrupp och mellan olika utbildningstyper. Jämförelsen är justerad
med hänsyn till vissa skillnader i bakgrundsvariabler. Justeringen gäller också
antal mil man kört personbil under tidsperioden, även om det inte var någon större
skillnad i körsträcka mellan grupperna. Det finns en tendens till lägre olycks-
inblandning i försöksgruppen jämfört med kontrollgruppen, men det är ingen
signifikant skillnad. Utbildningsvarianterna skiljer sig inte heller signifikant från
varandra.
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Figur 38  Jämförelse mellan försöks- och kontrollgrupp samt mellan olika utbild-
ningstyper vad gäller genomsnittligt antal självrapporterade trafikolyckor de
”senaste tre åren”. Medelvärdena är justerade med hänsyn till vissa bakgrunds-
variabler (se avsnitt 7.2.1).

7.4 Slutsatser
Svaren på många av enkätfrågorna tyder på att de flesta respondenter värderar
trafiksäkerhet högt oavsett om man deltagit i Pilotutbildningen eller inte. Detta
gäller speciellt trafiksäkerhetsaspekter i samband med värdering av olika hälso-
problem, bilegenskaper eller motiv för bilkörning. Likaså tycker de flesta i båda
grupper att de bl.a. kör försiktigt och uppmärksamt och man kan kanske därför
inte förvänta sig att en trafiksäkerhetsutbildning skall påverka deltagarnas uppfatt-
ning ytterligare. I de nämnda avseendena föreligger endast en signifikant skillnad
mellan försöks- och kontrollgrupp. Det gäller att försöksgruppen tycker det är
något viktigare än kontrollgruppen att inte köra för häftigt, men för övriga s.k.
”körmotiv” finns inga skillnader.

Enligt enkätstudien finns dock signifikanta skillnader mellan försöks- och
kontrollgrupp i vissa avseenden som tyder på att Pilotutbildningen som helhet gett
positiva långsiktiga effekter när det gäller följande:

• subjektiv körstil relativt andra bilförare
– håller längre avstånd till framförvarande fordon
– blir omkörd oftare

• subjektiv körförmåga relativt andra bilförare
– bättre på att köra med säkerhetsmarginaler

• självrapporterad användning av bilbälte
– högre användning i tätort och på landsväg

• attityder till bilbälte
– positivare inställning till användning av bilbälte

• föreställningar om unga bilförare och säkerhetsmarginaler
– anser i högre grad att unga bilförare har högre risker och mindre margi-

naler i trafiken
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De flesta signifikanta skillnaderna i enkätstudien gäller mellan försöks- och
kontrollgrupp, vilket tyder på effekter av utbildningen som helhet. Endast i tre
avseenden föreligger signifikanta skillnader mellan olika utbildningsvarianter. I
samtliga fall gäller det subjektiv körförmåga, där de som gått heldagskurs
och/eller fått belöning tycker sig vara bättre på ”att köra med säkerhetsmargi-
naler”, ”att göra säkra bedömningar” samt ”att reagera snabbt”.

I stort sett alla signifikanta skillnader i enkätstudien går i förväntad riktning
med tanke på innehållet i Pilotutbildningen. Skillnaderna gäller framför allt frågor
kring bilbälten, säkerhetsmarginaler och avståndshållning och stämmer ganska väl
med resultatet från första delstudien där kursdeltagarna bl.a. tyckte att övnings-
momenten ”Aha-demonstrationer” och ”Avståndsdemonstrationer” gjort starkast
intryck på dom. Många av de enskilda inslagen i ”Aha-demonstrationerna” gällde
just att påvisa nyttan av bilbältet.

Enkätstudien tyder inte på några långvariga effekter på självrapporterad
olycksrisk. Det finns visserligen en tendens, men den är inte signifikant. Likaså
tycks inte utbildningen haft någon långvarig inverkan på deltagarnas inställning
till alkohol och trafik eller till hastighet och bilkörning. Vad gäller alkohol och
trafik är de flesta, oavsett grupp, överens om att det inte hör ihop, vilket gör det
svårt att påverka deltagarna ytterligare. När det däremot gäller inställningen till
hastighet och bilkörning tyder svaren på att många inte är helt övertygade om
hastighetens betydelse för trafiksäkerheten. Ser man till de enskilda övnings-
momenten i Pilotutbildningen var inte hastighetens betydelse i fokus lika mycket
som t.ex. bilbältets betydelse. Det skulle kunna vara en förklaring till att enkät-
studien uppvisar skillnader på frågor som t.ex. gäller bilbälte, men inte hastighet.

Avslutningsvis kan man dra följande mer generella slutsats från delstudie två:
• Pilotutbildningen som helhet har haft en positiv och långsiktig påverkan på

deltagarna i vissa avseenden. Det gäller dels självrapporterad bältesan-
vändning, avståndshållning och omkörningsbenägenhet, dels upplevd för-
måga att köra med marginaler och dels inställning till bilbälte och unga
bilförares säkerhetsmarginaler.

Slutsatsen bedöms vara rimlig med tanke på att enkätstudien genomfördes två år
efter utbildningen och att de skillnader som påvisats mellan grupperna kan för-
klaras utifrån utbildningens syfte och innehåll. Slutsatsen stöds också av resultat
från delstudie 1.
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8 Delstudie 3 – Effekter på trafikolyckor
8.1 Syfte
Delstudie tre syftar till att belysa långsiktiga effekter av Pilotutbildningen på för-
säkringsrapporterade trafikskador. I första hand görs en jämförelse mellan för-
söksgruppen och kontrollgruppen för att belysa effekter av utbildningen som hel-
het. I andra hand görs en jämförelse mellan olika utbildningsvarianter inom för-
söksgruppen för att belysa skillnader mellan heldags- och halvdagskurser respek-
tive mellan de som fått belöningserbjudande eller inte.

8.2 Metod
I delstudie tre görs en jämförelse av försöks- och kontrollgruppens inblandning i
trafikolyckor ett respektive två år efter genomförd utbildning. Uppföljnings-
perioderna har anpassats efter varje enskild kursgrupp eftersom utbildningen
genomförts vid olika tillfällen. Detta gäller även personerna i kontrollgruppen
eftersom de ”rekryterats” samtidigt som kursdeltagarna.

Analysen av trafikolyckor baseras på försäkringsrapporterad statistik, i huvud-
sak från försäkringsbolaget Skandia. Samtliga projektpersoner i försöks- och
kontrollgruppen hade vid urvalstillfället en bil som var försäkrad hos Skandia,
men det har inte funnits något villkor om att man måste tillhöra Skandia under
hela uppföljningsperioden och därför kan vissa projektpersoner ha bytt försäk-
ringsbolag under den aktuella uppföljningsperioden. För dessa har kompletterande
olycksinformation erhållits från sex andra försäkringsbolag, nämligen Trygg-
Hansa, Folksam, LFAB, Ansvar, Holmia samt Wasa. Kompletteringen har inte
gått att göra för projektpersoner som antingen haft sin bil försäkrad hos något
annat bolag än de som nämnts ovan eller helt enkelt sålt eller ställt av bilen under
uppföljningsperioden16. Det förekommer därför ett bortfall i föreliggande del-
studie som i förhållande till ursprungligt antal projektpersoner uppgår till 19 %
respektive 29 % beroende på uppföljningsperiod (tabell 10).

Tabell 10  Antal personer av samtliga projektdeltagare i försöks- och kontroll-
grupp som ingår i analysen av försäkringsrapporterade trafikolyckor.

F-grupp K-grupp Totalt F-grupp K-grupp Totalt
antal 1242 633 1875 1103 537 1640

% 83% 79% 81% 73% 67% 71%

antal 260 170 430 399 266 665
Bortfall % 17% 21% 19% 27% 33% 29%
Totalt antal 1502 803 2305 1502 803 2305

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Två år efter utbildningenEtt år efter utbildningen

Ingår i analysen

8.2.1 Definition av trafikolycka
Analysen av trafikolyckor omfattar antal trafikrelaterade skador som rapporterats
till Skandia eller något av de övriga sex försäkringsbolagen. En försäkrings-
rapporterad trafikskada kan belasta en eller flera s.k. ”försäkringsgrenar” sam-
tidigt. Antingen kan skadan belasta ”Trafikförsäkringsdelen” (om det t.ex. gäller
                                                
16 Enligt enkätsvaren i delstudie två är det ingen signifikant skillnad mellan försöks- och
kontrollgrupp i andel som ställt av sin bil någon gång under uppföljningsperioden. Andelen ligger
på ca 5 % i båda fallen.
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personskador på förare, passagerare eller 3:e person, eller egendomsskador på
andra fordon eller 3:e persons egendom), eller så kan skadan belasta ”Vagnskade-
delen” om det gäller skador på den egna bilen. I resultatredovisningen används
genomgående begreppet trafikolyckor med vilket menas ett trafikrelaterat skade-
tillfälle som rapporterats till försäkringsbolaget, men oavsett antal skador och
oavsett vilka ”försäkringsgrenar” som belastats vid samma tillfälle. Till icke-
trafikrelaterade fordonsskador hör sådant som enbart gäller stöld, brand, glas, etc.

Analysen omfattar enbart trafikolyckor som inträffat där projektpersonerna
varit förare av en personbil som de själva stått som försäkringstagare till. Vidare
omfattar analysen alla trafikolyckor oavsett vem som bedömts som vållande.
Skälet är dels att projektet egentligen inte är dimensionerat för att göra en ned-
brytning på olika typer av trafikolyckor (det kräver ett större antal projekt-
personer), men också att grundtankarna bakom Pilotutbildningen kan anses vara
tillämpligt även på icke-vållandeolyckor.

8.2.2 Statistisk analys
De analyser som gjorts av eventuella skillnader i trafikskador gäller dels jäm-
förelse mellan försöks- och kontrollgrupp, dels jämförelse mellan olika utbild-
ningsvarianter inom försöksgruppen. Det senare gäller främst jämförelse mellan
heldags- och halvdagskurser samt mellan kurser med belöningserbjudande eller
inte.

Samtliga analyser har utförts med hjälp av dataprogrammet SPSS for Windows
10.0. Tre olika test har använts beroende på vilka jämförelse som gjorts, nämligen
Chi-två-test, t-test eller F-test (Hays, 1991). För test av eventuella skillnader i
bakgrundsvariabler har antingen använts Chi-två-test eller t-test med signifikans-
nivån 5 %, dvs. där risken att en viss jämförelse resulterar i en slumpmässig skill-
nad är mindre än 5 % .

Trafikskadedata har analyserats på två sätt. Först har Chi-två-test använts för
att jämföra andelen personer i de olika grupperna som varit inblandade i en eller
flera trafikskadeolyckor. Därefter har F-test använts för att jämföra genomsnittligt
antal trafikskadeolyckor i grupperna. F-testet har utförts med proceduren ”General
Linear Model – Unianova” i SPSS som också möjliggör specificering av olika s.k.
kovariater för att kompensera för eventuella basskillnader i bakgrundsvariabler.
För projektpersonerna i delstudie tre fanns initialt enbart bakgrundsinformation
om kön och ålder. För att testa eventuella skillnader i fler bakgrundsvariabler har
skadedata från delstudie tre matchats ihop med enkätdata från delstudie två. Detta
möjliggör att, utöver variablerna kön och ålder, kan även fler bakgrundsvariabler
användas som kovariater (t.ex. eventuella barn, bostadsförhållanden, antal körda
mil senaste tre åren, hur länge man haft körkort, ortstorlek samt körvana på lands-
väg). Tillägget av fler kovariater leder dock till ett extra bortfall av projekt-
personer på upp till 25 % och förändrar dessutom inte resultatutfallet jämfört med
att enbart justera för ålder och kön. I analyserna har därför genomgående valts att
enbart använda ålder och kön som kovariater.

Vid analyserna av skadedata har valts en signifikansnivå på 1 %, vilket är en
något striktare nivå än ”normalt” men beror på att relativt många signifikanstester
görs. I resultatavsnittet redovisas oftast inga detaljer kring de signifikanstester
som gjorts utan istället ges mer detaljinformation i bilaga 22.
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8.3 Resultat
I tabell 11 redovisas hur stor andel i de olika grupperna som varit inblandade i
någon trafikolycka efter genomförd utbildning, oavsett antal olyckor. Av tabellen
framgår att 7–8 % varit inblandad i minst en trafikolycka första året efter utbild-
ningen och att ungefär dubbelt så stor andel (ca 15 %) varit inblandad inom en
tvåårsperiod. Det finns ingen signifikant skillnad mellan de olika grupper som
jämförs, men man kan se en svag tendens till en lägre olycksinblandning hos för-
söksgruppen två år efter utbildningen.

Tabell 11  Andel som varit inblandad i någon försäkringsrapporterad trafikolycka
efter genomförd utbildning. Jämförelse mellan försöks- och kontrollgrupp och
mellan olika utbildningsvarianter (ns = ingen signifikant skillnad).

Grupp- Trafikskada Antal X2 Trafikskada Antal X2

jämförelse (%) personer (df=1) p (%) personer (df=1) p
Kontrollgrupp 7,6 633 0,1 ns 15,5 537 0,3 ns
Försöksgrupp 7,2 1242 14,5 1103

Heldag 6,7 683 0,6 ns 14,6 610 0,0 ns
Halvdag 7,9 559 14,4 493

Belöning 7,4 687 0,1 ns 14,5 620 0,0 ns
Ej belöning 7,0 555 14,5 483

Ett år efter utbildningen Två år efter utbildningen

I tabellen ovan är ingen hänsyn tagen till om vissa personer varit inblandade i mer
än en olycka eller om grupperna skiljer sig åt i vissa bakgrundsvariabler. För att
testa det senare har olycksdata för personerna i delstudie tre matchats mot vissa
enkätfrågor i delstudie två. Detta uppvisar signifikanta skillnader enligt samma
mönster som i delstudie två, dvs. att försöksgruppen i högre grad än kontroll-
gruppen utgörs av ensamstående män utan barn. Även utbildningsvarianterna be-
löning–ej belöning uppvisar bakgrundsskillnader enligt samma mönster som i del-
studie två. Det finns dock inga signifikanta skillnader mellan några av grupperna i
hur många mil man kört bil under uppföljningsperioden, vilket är bra eftersom
grad av exponering generellt sett har ett starkt samband med antal trafikolyckor
(Thulin, 1997b).

I figurerna 39–41 görs en jämförelse av genomsnittligt antal trafikolyckor efter
utbildningen mellan försöks- och kontrollgrupp samt mellan olika utbildnings-
varianter. En uppdelning görs också på män och kvinnor. Samtliga jämförelser är
justerade med hänsyn till bakgrundsvariablerna kön och ålder.

Vad gäller effekterna av utbildningen som helhet kan man visserligen se en
svag tendens till lägre olyckinblandning hos både män och kvinnor i försöks-
gruppen två år efter kurstillfället, men skillnaden är inte signifikant (figur 39).
Första året efter utbildningen uppvisar ingen skillnad mellan försöks- och
kontrollgrupp.

När det gäller effekter av olika utbildningsvarianter går det inte heller att på-
visa några signifikanta skillnader. Det finns visserligen en tendens till lägre
olycksinblandning i heldagskurserna ett år efter utbildningen (figur 40), men två
år efter utbildningen finns en motsatt tendens vilket gör resultatet svårtolkat.
Likaså har utbildningens belöningskomponent inte gett något utslag i lägre
olycksinblandning. Enligt figur 41 finns visserligen en tendens till positiv effekt
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bland män, men samtidigt finns en tendens till negativ effekt för kvinnor vilket
även gör detta utfall svårtolkat.

Justerade medelvärde

Totalt Killar Tjejer Totalt Killar Tjejer
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

KontrollgruppFörsöksgrupp
Genomsnittligt antal trafikolyckor

Ett år efter utb. Två år efter utb.

Figur 39  Jämförelse mellan försöks- och kontrollgrupp vad gäller genomsnitt-
ligt antal trafikolyckor efter genomförd utbildning. Medelvärden justerade med
hänsyn till vissa bakgrundsvariabler.

Justerade medelvärde

Totalt Killar Tjejer Totalt Killar Tjejer
0,00
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Figur 40  Jämförelse mellan heldags- och halvdagsutbildning vad gäller genom-
snittligt antal trafikolyckor efter genomförd utbildning. Medelvärden justerade
med hänsyn till vissa bakgrundsvariabler.
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Justerade medelvärde
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Figur 41  Jämförelse mellan belönings- och ej belöningsgrupp vad gäller
genomsnittligt antal trafikolyckor efter genomförd utbildning. Medelvärden
justerade med hänsyn till vissa bakgrundsvariabler.

8.4 Slutsatser
Av delstudie tre kan man konstatera följande vad gäller utbildningens effekter på
försäkringsrapporterade trafikolyckor ett respektive två år efter kurstillfället:
• Det har inte gått att påvisa några signifikanta effekter av Pilotutbildningen

som helhet. Det finns visserligen en tendens till lägre olyckinblandning för
både män och kvinnor två år efter kurstillfället, men den är inte signifikant
och dessutom liten.

• Resultaten uppvisar inga signifikanta skillnader mellan heldags- och halv-
dagstutbildningen. Detta innebär att det inte gått att påvisa någon effekt av
utbildningens praktiska bilkörningsmoment, där deltagarna själv kört bil eller
åkt med som passagerare. Denna typ av övningsmoment har enbart ingått i
heldagskurserna.

• Det har inte gått att påvisa någon signifikant effekt av det belöningserbjud-
andet som ingick i en av utbildningsvarianterna.

Slutsatserna ovan kan tyckas nedslående och kanske även lite märkliga med tanke
på att både delstudie ett och två tyder på att Pilotutbildningen haft en långsiktig
påverkan på deltagarna. Det kan dock finnas olika förklaringar till att det inte gått
att påvisa positiva effekter av utbildningen på försäkringsrapporterade trafik-
olyckor. Detta kommer bl.a. att diskuteras i nästa avsnitt.
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9 Diskussion
Grundtanken med PILOT var att med utbildning motivera unga bilförare att an-
vända stora säkerhetsmarginaler när de kör bil. Förhoppningen var att detta ytterst
skulle leda till lägre olycks- och skaderisk i trafiken. Fokuseringen på användan-
det av större säkerhetsmarginaler hos unga bilförare ligger i linje med filosofin i
nollvisionen. I nollvisionen måste man t.ex. räkna med att trafikanter förr eller
senare gör misstag (Vägverket, 1996). Det är omöjligt att förhindra alla misstag,
men när de väl sker är det viktigt att det finns marginaler som gör att konsekven-
serna av misstagen inte blir allvarliga. Målgruppen i PILOT var unga förare som
redan hade körkort. Många i denna målgrupp befinner sig i en erfarenhetsupp-
byggande fas där misstag tveklöst kommer att ske och därför har de ett extra stort
behov av att köra med stora säkerhetsmarginaler.

PILOT påbörjades för flera år sedan som ett försöksprojekt med höga ambi-
tioner. Målet var att projektet skulle omfatta 3000 unga förare för att göra det
möjligt att statistiskt upptäcka en minskad olycksrisk på drygt 20 % två år efter att
man deltagit i utbildningen. Trots att utbildningen enbart bestod av ett kurstillfälle
på ca sju timmar var förhoppningen att det skulle ge en långsiktig påverkan.
Speciellt viktigt i detta sammanhang var tillägget med utbildningsmomentet
"kontrakt och belöning", med tillhörande feedback (se avsnitt 4.2.5.2), eftersom
det momentet omfattade en tvåårsperiod efter kursdagen17. Det kan idag tyckas att
pilotprojektet hade en orealistiskt hög ambitionsnivå, men då projektet planerades
bedömdes målsättningen vara fullt rimlig. Vad gäller antagandet om effekter på
olycksrisk fanns liknande antaganden i andra svenska studier av förarutbildning
där förväntade effektnivåer varierade från 10 % till 30 %. Det gällde t.ex. "Tele-
verksstudien", "Integrerad förarutbildning" samt utvärderingen av "16-års refor-
men" (Gregersen, 1993; Gregersen et al., 1996; Gregersen & Morén, 1990;
Gregersen & Nolén, 1993). När det gäller de högt ställda rekryteringsmålen
visade de förstudier som gjordes inom projektet att det trots allt fanns förutsätt-
ningar att få ihop tillräckligt med projektdeltagare (Nolén et al., 1992; Nolén et
al., 1995).

9.1 Rekryteringsprocessen i PILOT
Målsättningen om 3000 personer nåddes inte riktigt. De 1502 ungdomarna som
utbildats och de 803 som ingick i kontrollgruppen utgör 75 % respektive 80 % av
målsättningen. Det innebär att den lägsta olycksriskminskning som statistiskt kan
beläggas i projektet ökar något, men det bör ha mindre betydelse i praktiken med
tanke på att denna ”effektgräns” redan tidigare var hög (se även avsnitt 9.2.3).

I övrigt visar erfarenheterna från rekryteringsprocessen att det krävs åtminstone
en personlig telefoninbjudan för att nå en hög andel anmälda deltagare. I PILOT
var rekryteringsprocessen relativt omfattande, bl.a. kombinerades ett inledande in-
bjudningsbrev med en efterföljande telefonkontakt och inför kurstillfället fick alla
anmälda deltagare också en skriftlig påminnelse. Detta resulterade i att 45 % an-
mälde sig i genomsnitt och att ca 66 % av dessa faktisk kom till utbildningen. Vid
enbart skriftlig inbjudan bör man däremot räkna med mycket lägre anmälnings-
grad. Detta testades bl.a. i en av förstudierna till PILOT, vilket gav 8 % anmälda
(Nolén et al., 1992). En jämförelse kan också göras med rekryteringen av ung-

                                                
17 Det är också relativt vanligt att "Kontrakt" används som metod riktad mot andra trafikantkate-
gorier, t.ex. för att öka cyklisters hjälmanvändning (Nolén, 1996; Nolén & Lindqvist, 2001)
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domar till en kursdag om trafiknykterhet som Stockholms trafiksäkerhetsförening
anordnade 1997. Inför den kursdagen skickades en skriftlig inbjudan till ca 3000
ungdomar mellan 18 och 24 år. Ungefär 3 % anmälde sig och av dessa deltog
62 %. Detta innebär att en deltagare per 50 skriftligt inbjudna faktiskt deltog
(Holmquist, 1997). En generell slutsats av rekryteringsprocessen i PILOT är att
om man i eventuella framtida försök använder telefonrekrytering bör man inte för-
vänta sig att mer än ungefär var tredje person som får inbjudan också slutligen
deltar i utbildningen.

9.2 Påverkan av PILOT enligt de tre delstudierna
När det gäller utvärderingen av utbildningen i PILOT tyder resultaten på vissa po-
sitiva effekter på deltagarna, men att påverkan inte varit så kraftig att någon sänkt
olycksrisk kunnat beläggas. Relaterar man resultaten från de tre delstudierna till
den schematiska modellen över teoretisk påverkan av PILOT (figur 7, avsnitt 1,3)
framgår att det skett en långsiktig påverkan på första och andra påverkansnivån
(lärdomar/slutsatser respektive attityder/föreställningar), men däremot inte på
nivå fyra (olycks- och skaderisk). Tredje nivån, eventuella beteendeförändringar,
har inte omfattats av utvärderingen.

9.2.1 Delstudie 1 – deltagarnas behållning av utbildningen
Den tydligaste påverkan av PILOT framgick av delstudie 1, vilket omfattar första
påverkansnivån (lärdomar/slutsatser) enligt figur 7. De flesta var mycket nöjda
med utbildningen och har dragit lärdomar och slutsatser från kursdagen som
bedöms vara i linje med vad utbildningen var tänkt att förmedla, dvs. relaterat till
stora säkerhetsmarginaler i trafiken. De flesta tyckte också att deras bilkörning
påverkats och blivit säkrare. Det är i och för sig ganska vanligt att ungdomar som
deltagit i förarutbildningskurser är nöjda med utbildningen och även säger sig
blivit påverkade som bilförare (Berg, 1993; Berg & Persson, 1997; Engström,
1996; Nyberg & Engström, 1999). Det unika med PILOT-deltagarnas behållning
av utbildningen är dels att uppfattningarna gäller så långt som två år efter
deltagandet, dels att uppfattningar om såväl utbildningens helhet som olika delar
oftast ligger i linje med avsedda syften och budskap. Deltagarna tycks dock ha
störst behållning av utbildningsmoment med praktiska inslag, framför allt "Aha-
demostrationerna" och "Avståndsdemonstrationen". Att de praktiskt inriktade
utbildningsmomenten värderats högre än de teoretiska är egentligen inte så
konstigt eftersom minnesbilder bör finnas kvar längre av sådant man fått känna på
och prova själv. Praktiska moment behöver dock inte innebära att man måste köra
bil själv.

PILOT-utbildningen var "Insiktsinriktad", dvs. huvudbudskapet var att för-
medla insikter om behovet av att använda stora säkerhetsmarginaler i trafiken för
att minska risken för att hamna i kritiska situationer. Tidigare har förarutbild-
ningar ofta varit "Färdighetsinriktade", dvs. med tyngdpunkten mot att förbättra
körtekniska färdigheter i att hantera kritiska situationer när de väl uppstår. Del-
studie 1 tyder på att innehållet i PILOT-kurserna var tillräckligt tydliga för att
kunna förmedla utbildningens insiktsbudskap. En alternativ tolkning skulle kunna
vara att det egentligen inte spelar så stor roll vilken inriktning utbildningen har
eftersom deltagarnas uppfattningar kanske ändå blir desamma? Detta är dock inte
troligt. I en utvärdering som gjorts av den nya kursplanen för halkutbildningen i
Sverige ingår bl.a. upprepade analyser av vilka budskap som förmedlas genom
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halkutbildningen samt hur eleverna uppfattar dessa budskap. Resultaten av den
första analysen som gjordes 1996 visade att merparten av halkutbildningen bestod
av färdighetsbudskap, vilket också tydligt återspeglades i elevernas behållning av
utbildningen (Engström, 1996). En upprepad analys år 2000 visade att de budskap
som förmedlades i halkutbildningen hade förändrats jämfört med 1996. Insikts-
budskapen hade ökat så att de nu utgjorde lika stor del som färdighetsbudskapen.
Även detta återspeglades i elevernas behållning av utbildningen (Engström,
Nyberg & Gregersen, 2001). Nyberg och Engström (1999) visade också att om
man kompletterar den grundläggande halkutbildningen för B-körkort med "in-
siktsmoment" i speciella " säkerhetshallar", så kunde man förmedla insiktsbud-
skap som annars inte förmedlades genom enbart halkkörningen. Flera av "in-
siktsmomenten" i nämnda studie var för övrigt hämtade från PILOT.

En generell slutsats från delstudie 1 i PILOT är att det är möjligt att med en
förhållandevis kort utbildning för unga bilförare förmedla insiktsbudskap om
ökade säkerhetsmarginaler i trafiken. Det tycks också gå att göra så starkt intryck
på deltagarna att de upplever sig påverkade som bilförare upp till två år efter kurs-
tillfället.

9.2.2 Delstudie 2 – attityder och föreställningar
Delstudie två visar att det också skett en långsiktig påverkan av PILOT på andra
nivån (attityder/föreställningar) enligt figur 7, men påverkan är inte lika tydlig
som för delstudie ett. Resultaten visar på signifikant positiva effekter två år efter
kurstillfället på självrapporterad bältesanvändning, avståndshållning, omkör-
ningsbenägenhet, upplevd förmåga att köra med säkerhetsmarginaler, inställning
till unga förares säkerhetsmarginaler samt till användningen av bilbälte. Det är
rimligt att tolka skillnaderna i delstudie två som en effekt av utbildningen efter-
som skillnaderna går i förväntad riktning utifrån vad utbildningen faktiskt
innehöll. Utfallet stämmer också väl med hur deltagarna säger sig ha blivit
påverkade enligt delstudie ett.

Man kan vidare notera att för flera av de frågeområden där inga skillnader upp-
täckts mellan försöksgrupp och kontrollgrupp har båda grupperna redan "säkra
åsikter", vilket försvårar möjligheten att påverka ytterligare. De flesta, oavsett
grupp, tycker t.ex. att trafikskador är ett stort hälsoproblem. Likaså tycker de
flesta, oavsett grupp, att de kör försiktigt och att säkerhet är en av de viktigaste
egenskaperna hos en bil och mycket viktigt under bilkörning. Även när det gäller
attityder till alkohol och trafik var de flesta oavsett grupp överens om att alkohol
och bilkörning inte hör ihop.

När det gäller inställning till hastigheter i trafiken fanns det ingen skillnad
mellan grupperna. Det hade förmodligen varit bra om utbildningsinnehållet i
PILOT haft en tydligare och mer konkret fokusering på hastighetsanpassning än
vad som var fallet. Enkätsvaren tyder på att många (oavsett grupp) inte är över-
tygade om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten och därför borde det finnas
en potential i att tydligare fokusera på hastighetsanpassning som en säkerhets-
marginal. Många av de kursmoment som ingick i PILOT var mycket fokuserat på
bilbälte, avstånd och säkerhetsmarginaler i allmänhet. Det är också på dessa om-
råden enkäten uppvisar de tydligaste skillnaderna. När det gäller ökning av bältes-
användning är ju detta mycket positivt ur ett säkerhetsperspektiv eftersom det
minskar risken att skadas allvarligt vid en eventuell olycka. Däremot är det inte
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givet att en ökad bältesanvändning automatiskt leder till färre olyckor eftersom
det i första hand är konsekvenserna av olyckorna som påverkas.

9.2.3 Delstudie 3 – trafikolyckor
När det gäller fjärde påverkansnivå (olycks- och skaderisk) enligt figur 7 gav inte
delstudie tre något stöd för att PILOT lett till lägre olycksinblandning bland
kursdeltagarna. Det finns visserligen en tendens till lägre olycksinblandning enligt
försäkringsstatistiken för både män och kvinnor två år efter kurstillfället, men det
är endast en liten tendens som inte heller är signifikant. Det finns också en
liknande tendens för självrapporterade trafikolyckor, men också den är liten och
inte signifikant. Med tanke på att både delstudie ett och två tyder på att utbild-
ningen haft långsiktig påverkan på deltagarna kan det tyckas nedslående och lite
förvånande att inte kunna se åtminstone tydligare tendenser i effekt på olycksin-
blandning. Det kan dock finnas många tänkbara förklaringar till detta. Några av
dom berörs nedan.

1. PILOT-utbildningen kanske inte har haft någon effekt alls som har med trafik-
säkerhet att göra?

Den positiva behållning som deltagarna redovisar i delstudie ett och de positiva
förändringar som framgår av delstudie två kanske inte har någon trafiksäker-
hetsrelevans. Det går naturligtvis inte att helt avfärda en sådan förklaring, men det
känns som en alltför pessimistisk tolkning. En mer optimistisk tolkning är att den
påverkan som faktiskt skett på första och andra nivån enligt figur 7 också bidrar
till ökad trafiksäkerhet på sikt. Man kanske inte skall begära att kunna isolera och
mäta effekter av enskilda utbildningsinsatser med ett så pass grovt mått som
olycksinblandning som ju även påverkas av en mängd andra faktorer.

2. Utvärderingen kanske har för låg "statistisk power", dvs. låg sannolikhet att
kunna belägga statistiskt signifikanta effekter?

Det krävs ganska många personer i en undersökning för att överhuvudtaget ha en
rimlig chans att statistiskt upptäcka förändringar i olycksrisk. Det nämndes
tidigare att målsättningen vad gäller antal projektpersoner i PILOT inte riktigt
uppnåddes och att det visserligen bedömdes ha en liten betydelse, men det finns
även ett ytterligare bortfall av projektpersoner i delstudie tre. Bortfallet beror på
att personer antingen ställt av sin bil eller inte längre tillhörde något av de sju för-
säkringsbolag som omfattas av analysen. Andelen med avställd bil var lika stor
både i försöksgruppen och i kontrollgruppen, men bortfallet innebär att antal
projektpersoner som olycksanalysen baseras på endast utgör 40–45 % av de 3000
projektpersoner studien ursprungligen dimensionerades för. I praktiken innebär
bortfallet att det blir ännu svårare att upptäcka en eventuell effekt på olycksrisk till
följd av PILOT då en effekt måste uppgå till minst 30 % för att kunna beläggas
statistiskt, vilket idag får anses vara en orealistiskt hög målsättning. Å andra sidan
skulle det knappast ha varit möjligt att genomföra utvärderingen av PILOT med
den design som valts och samtidigt ha hög power att upptäcka mindre effekter än
ca 20 %. Antal möjliga projektpersoner skulle inte ha räckt till.
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3. Bristande jämförbarhet mellan försöks- och kontrollgrupp kanske döljer
effekter?

Försöks- och kontrollgrupp har god jämförbarhet vad gäller de flesta bakgrunds-
variabler, men det finns vissa skillnader som i princip innebär att försöksgruppen i
högre grad består av ensamstående män utan barn. Män har generellt högre risker
i trafiken än kvinnor (Evans, 1991; Spolander, 1992). Ett antagande är att skillna-
den också kan vara större om det gäller ensamstående män utan barn. Det är
därför rimligt att detta kan göra försöksgruppen något mindre säkerhetsmedveten
än kontrollgruppen. Detta är dock inte så kritiskt som om det vore tvärt om,
eftersom det snarare bör leda till en underskattning än en överskattning av
utbildningens effekter. Det skulle visserligen också kunna dölja eventuella
effekter på olycksrisk, men eftersom den statistiska analysen har tagit hänsyn till
skillnader i bakgrundsvariabler är det mindre troligt.

4. Både försöks- och kontrollgrupp kan ha haft hög säkerhetsnivå redan innan
projektet startade?

Om båda grupperna hade hög säkerhetsnivå redan när de valdes att ingå i projektet
kan det vara svårt att med utbildning påverka säkerheten ytterligare. Båda
grupperna valdes visserligen till projektet utifrån samma premisser, dvs. att de var
försäkringstagare i Skandia och hade anmält sig frivilligt till utbildningen, men
det finns flera tecken på att förklaringen inte helt kan avfärdas. Enkätresultaten
från delstudie två tyder t.ex. på att båda grupperna i flera avseenden värderar
trafiksäkerhet högt. Likaså är utfallet av försäkringsrapporterade skador enligt del-
studie tre nästan 40 % lägre för båda grupperna än vad som kunde förväntas uti-
från de data som förelåg när studien planerades (Eriksson, 1990). Slutligen visar
även senare försäkringsdata att för samma uppföljningsperiod som PILOT om-
fattar, låg den genomsnittliga trafikskadefrekvensen för alla 18–24 åringar i
Skandia ungefär dubbelt så högt som för de projektdeltagare som ingick i PILOT
(Kärnekull, 1998). Resonemanget antyder således att man kunnat få en större på-
verkan av utbildningen om även de som tackade nej till utbildningen hade del-
tagit. Detta var dock inte möjligt i utvärderingen då PILOT handlade om frivillig
vidareutbildning för unga förare.

5. Utbildningen i PILOT var kanske för kort?
Den faktiska utbildningen i PILOT utgjordes av endagskurser, vilket kanske är för
kort tid för att påverka deltagarnas olycksrisker. Visserligen fick vissa deltagare
också ett belöningserbjudande med återkommande feedback under en tvåårs-
period, men den faktiska utbildningsdagen bestod av maximalt ca sju timmar. De
förarutbildningskurser som förekommer i praktiken har dock ofta av resursskäl
också en begränsad omfattning. Det bör visserligen vara en fördel om förarut-
bildningskurser av PILOT-typ kan göras mer omfattande och kanske fördelas på
flera tillfällen över en längre tid, men det kan i praktiken finnas både ekonomiska
och tidsmässiga problem med detta. Det finns dock stöd för att det även med
kortare utbildning går att påverka bilförare. Det framgår bl.a. av resultaten från
delstudie ett som visar att de flesta deltagare tog starkt intryck av Pilot-utbild-
ningen och upplevde sig påverkade långt efteråt. Även Gregersen (1996) visade
att det var möjligt att upptäcka effekter på olycksrisk av 7,5 timmars förarut-
bildning riktad till yrkesförare inom Televerket. Likaså visar en annan studie att
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unga förares körprestation kunde påverkas av enbart 30 minuters förarutbildning
(Gregersen, 1996b).

6. Det kanske finns effekter på faktiskt förarbeteende?
Olyckor är ett relativt grovt mått på slutlig effekt av förarutbildning och kan på-
verkas av många faktorer, inte minst slumpmässiga faktorer. Det är därför tänk-
bart att PILOT-utbildningen kan ha påverkat deltagarnas faktiska förarbeteende,
åtminstone den första tiden efter utbildningen, men att det inte märks i det olycks-
mått som används i studien. Men tyvärr går det inte att svara på det då utvärde-
ringen av PILOT inte omfattade mätningar av faktisk körförmåga eller förarbete-
ende. PILOT kan mycket väl ha påverkat deltagarnas faktiska förarbeteende i
specifika trafiksituationer som kräver extra försiktighet eller omdöme. En be-
dömning är dock att det inte skett någon större påverkan på mer generella förar-
beteenden som inte är kopplade till speciella händelser i trafiken. Bedömningen
grundar sig på resultaten från en efterföljande studie till PILOT som kallades
”InsiktsFärdighet” (Nolén & Nyberg, 2001). I den studien jämfördes två förarut-
bildningskurser bl.a. med avseende på eventuella förändringar i generellt förar-
beteende i verklig trafik och överskattning av egen körförmåga på övningsbana
med halt väglag. Innehållet i de två kurserna var dels ”Färdighetsinriktning”, dvs.
med fokus på att körtekniskt hantera kritiska situationer när de väl uppstår, dels
”Insiktsinriktat” ungefär som i PILOT. Utgångspunkten i insiktskursen var en
PILOT-kurs, men med vissa justeringar av innehållet, bl.a. med större fokusering
på hastighetsanpassning. Deltagare i den nämnda studien var 48 manliga förare i
20-årsåldern, vilket också inkluderade en kontrollgrupp som inte fått någon ut-
bildning alls. ”InsiktsFärdighetsstudien” kunde inte belägga några positiva effek-
ter 0,5–2 månader efter någon av utbildningsstrategierna på varken generellt kör-
beteende i verklig trafik eller på över-/underskattning av körprestation på
övningsbana med halt väglag. Studien visade däremot på vissa oönskade effekter
av ”Färdighetsutbildningen”, bl.a. ökad fortkörning och överskattning av egen
körförmåga, vilket ligger i linje med vad man kan förvänta sig utifrån tidigare
forskning (Glad, 1988; Glad, 1996; Gregersen, 1996b; OECD, 1990). När det
gäller ”Insiktsutbildningen” fanns inga motsvarande negativa effekter på faktiskt
förarbeteende eller överskattning av egen förmåga. ”Insiktsgruppen” gjorde
istället oftast en ganska bra bedömning av sin egen körförmåga på halt väglag,
vilket ju därför egentligen inte behöver påverkas ytterligare. Samma förhållande
gällde dock även kontrollgruppen.

9.3 Vilken roll spelade de olika utbildningsvarianterna i
PILOT?

Den största betydelsen av de olika utbildningsvarianterna i PILOT gäller utfallet
på nivå ett (lärdomar/slutsatser) enligt figur 7. Man var något mer positiv till ut-
bildningen och kände sig något mer påverkad om man deltagit i en heldag jämfört
med en halvdag respektive om man skrivit på kontrakt och fått belöningser-
bjudandet eller inte. Skillnaderna är signifikanta, men har ändå ingen större
betydelse eftersom de flesta deltagare, oavsett utbildningsvariant, var nöjda med
utbildningen och tyckte att deras bilkörning påverkats. Skillnaden mellan hel- och
halvdag beror förmodligen både på att heldagen fått ca tre timmars längre
utbildning och att de innehöll moment där deltagarna själva fick köra bil, vilket
halvdagen inte gjorde. Den något mer positiva behållningen pga. kontrakts- och
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belöningskomponenten kan dels bero på att man fått regelbundna påminnelser om
kursen genom de kvartalsrapporter som skickades ut, dels på att man kanske
fortfarande hoppades få någon typ av belöning.

Delstudie två visar att de som deltog i heldag eller fick belöningserbjudande
bedömde sin körförmåga något bättre än de som deltog i halvdag eller inte fick
någon belöning. På övriga frågeområden finns inga skillnader mellan utbild-
ningsvarianterna. Likaså kan inte några effekter av utbildningsvarianterna be-
läggas på försäkringsrapporterad olycksinblandning.

När det gäller kontrakt- och belöningskomponenten kunde varje berörd del-
tagare få maximalt 2 800 kr och via kvartalsrapporter fick de feedback på den
aktuella olycksutvecklingen. Efter en tvåårsperiod antydde en preliminär olycks-
analys, baserat på data enbart från Skandia, på en viss positiv effekt av be-
löningserbjudandet. Denna tendens fanns dock inte kvar efter den slutliga mer
fullständiga sammanställningen baserad på data från flera försäkringsbolag.
(Projektets styrgrupp beslutade dock att samtliga deltagare som omfattats av be-
löningserbjudandet skulle få 750 kr som ”belöning”, eftersom kvartalsrapporterna
antytt detta utifrån preliminära olycksdata).

Ett inneboende problem med belöningserbjudanden är att det kan finnas en risk
för att det kan påverka benägenheten att rapportera eventuella trafikolyckor och
därmed ge en överskattning av eventuella effekter. Om belöningserbjudandet i
PILOT minskat rapporteringsbenägenheten av trafikskador är svårt att uttala sig
om, men eftersom delstudie tre inte visar några tydliga effekter av belönings-
systemet blir problemet mindre relevant.

Enligt Englund och Petterson (1997) finns det få empiriska belägg för att
”bonussystem” har positiva effekter på olycksrisk i trafiken. En förklaring enligt
författarna är att det ofta är en minskad olycksinblandning som är avsikten med
bonussystemen, men ofta saknar enskilda förare tillräckligt hög upplevd kontroll
över detta. Likaså upplevs ofta ”kostnaden” av att inte få någon belöning/bonus
som liten i förhållande till de skador man riskerar att drabbas av vid en eventuell
olycka.

Positiva effekter av bonussystem på olycksrisk hittades dock på yrkesförare i
den s.k. ”Televerksstudien”. Däremot var effekten förhållandevis liten jämfört
med andra åtgärder som gruppsamtal och utbildning (Gregersen et al., 1996). En
förklaring till att bonussystemet trots allt gav vissa effekter kan vara att det
riktades till yrkesförare inom ett och samma företag, vilket gör att det även kan
förekomma en viss social kontroll över att man ändrar sitt förarbeteende. En sådan
social kontroll finns sällan i utbildningar av unga förare där inte alla känner
varandra sedan tidigare och inte naturligt vistas i samma sociala miljö. Enligt Moe
och Fjerdingen (1998) finns det också flera studier som visar på positiva effekter
av belöningssystem på arbetsplatser, men sällan inom trafikområdet. Författarna
refererar dock till en studie av Vaaje (1990) där ett belöningssystem hos Norska
försäkringsbolaget Gjensidinge gav en genomsnittlig olycksriskminskning för
unga förare på 19 % efter två år. Enligt Moe och Fjerdingen (1998) har dock
studien problem med underrapportering och selektionsmekanismer, vilket kan ha
bidragit till resultaten.

Mot bakgrunden ovan är det kanske inte förvånande att inga effekter kunnat
beläggas av belöningserbjudandet i PILOT. Det är också i linje med resultatet från
delstudie ett där få deltagare upplevde att den egna bilkörningen påverkats av just
belöningserbjudandet i sig.
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9.4 Är ”insiktsutbildning” tillräckligt för att påverka föra-
res körbeteende?

Resultaten från både PILOT och studien ”InsiktsFärdighet” (Nolén & Nyberg,
2001) tyder på att ett insiktsinriktat innehåll i utbildningen av unga bilförare är
bra, men kanske inte optimalt. Båda studierna tyder på att vi fortfarande saknar
tillräcklig kunskap om utbildningens former eller innehåll för att nå mätbara
positiva effekter på faktiskt körbeteende och därmed olycksrisk i trafiken. En
frågeställning är t.ex. om det är tillräckligt att enbart påverka unga förares inställ-
ning till bilkörning och motivation att använda större marginaler? I synnerhet om
målgruppen, som t.ex. i PILOT, är ungdomar som har körkort och kanske redan
hunnit lägga sig till med en viss körstil. Det är möjligt att nya insikter ökar moti-
vationen att förändra sin körstil, men det kanske behövs ytterliggare påverkans-
faktorer för att en förändring faktiskt skall ske? En hypotes är att det kan vara
lättare att uppnå beteendepåverkan om man inriktar utbildningen mot att förändra
färdigheter eftersom det per definition är fokuserat på körbeteende. Men det gäller
i så fall att fokusera på rätt färdigheter för att undvika oönskade beteendeanpass-
ningar. Ett förslag är därför att komplettera en insiktsutbildning av PILOT-typ
med att också träna nya körfärdigheter, eller en ny körstil, som innebär att man
blir skickligare på att undvika kritiska situationer i trafiken. Istället för körtek-
niska färdigheter skulle man kunna kalla detta för ”Insiktsfärdigheter”. Om man
tar halkutbildning som ett exempel är det en insiktsfärdighet att lära sig hur man
undviker att få sladd medan en mer körteknisk färdighet är att lära sig hur man
häver en sladd som redan uppstått. Resonemanget stöds också av Katila, Keskinen
och Hatakka (1996) som talar om ”anticipating skills” när det gäller träning i att
förutse och undvika kritiska situationer.

Utbildningen i PILOT innehöll visserligen övningar som kallades ”Körstils-
demonstrationer” och som avsåg att praktiskt demonstrera vad det innebär att köra
med stora säkerhetsmarginaler, men det innebar inte att deltagarna själva fick öva
på ”insiktsfärdigheter”. Om man däremot vill komplettera t.ex. en PILOT-kurs
med nya övningar av ”insiktsfärdigheter” behöver man förmodligen utöka utbild-
ningen med fler kurstillfällen för att inte tappa viktiga insiktsmoment. Det är dock
inte självklart hur man bäst utformar praktiska övningar av ”insiktsfärdigheter” så
att man uppnår avsedda beteendeförändringar och samtidigt undviker eventuella
oönskade beteendeanpassningar. Det bör därför först provas ut vetenskapligt
innan det implementeras.

9.5 Avslutande kommentarer
PILOT-projektet belyser fortfarande ett aktuellt problem. Unga förare är en risk-
grupp i trafiken och förarutbildning är en vanlig trafiksäkerhetsåtgärd. Tanke-
gångarna bakom PILOT är också aktuella idag, nämligen uppfattningen att en
säker förare karaktäriseras av att han/hon använder stora säkerhetsmarginaler och
är bra på att undvika kritiska situationer. Skillnaden idag, jämfört med när PILOT
planerades, är att den tidigare ”traditionella bilden” av en säker förare, dvs. att
uppnå så stora körtekniska färdigheter som möjligt, inte längre är lika dominer-
ande. Under hela 1990-talet har det gradvis skett en förskjutning av förarutbild-
ningen i Sverige, från ”färdighetsinriktat” till mer eller mindre ”insiktsinriktat”
innehåll (Gregersen, 1999; Vägverket, 1999c). PILOT har sannolikt varit ett av
flera forskningsprojekt som medverkat till denna förändring.
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En annan tydlig förändring som skett under 1990-talet gäller tillkomsten av s.k.
"Säkerhetshallar" vid trafikövningsplatserna i landet. Innan PILOT-projektet
startade fanns inga sådana hallar, men år 2000 hade ca hälften av alla trafik-
övningsplatser speciella "Säkerhetshallar" och fler planerar att inrätta sådana
(Gustavsson, 2000). En av de första säkerhetshallarna i landet fanns vid Ring
Knutstorp i Skåne samt vid Ytongbanan i Kumla i samband med starten av
PILOT.

PILOT är ett exempel på ett långvarigt samverkansprojekt mellan forskare,
förarutbildare, myndigheter, organisationer och näringsliv, vilket förhoppningsvis
gett alla inblandade värdefulla erfarenheter. Utbildningen i PILOT har också varit
en förebild och inspirationskälla för andra efterföljande utbildningskurser för unga
förare, vilket i sig kan betraktas som en positiv "effekt" av projektet. Exempel på
utbildningar av unga förare med mer eller mindre inslag från PILOT och som
också genomgått någon typ av utvärdering är följande:

• Endagskurs vid Hässlö trafikövningsplats som arrangerades av NTF-
Västmanland 1992 (Berg, 1993)

• Trestegs tilläggsutbildning för ungdomar som bedrev körkortsutbildning
från 16 år. Arrangerades av NTF-Örebro län mellan 1993–1996 (Berg,
1998; Schelin, 1999)

• Testkurs i samband med planering av trafiksäkerhetsklubben ”Safe-
Driver” för unga förare 17–21 år. Klubben startades inte men testkursen
arrangerades av Vägverkets Region Mälardalen 1994 (Nolén, 1995).

• ”Upplevelsedagar” vid Olofströms trafikövningsplats i Blekinge. Arrange-
rades av Vägverkets region sydöst 1996–1997 i samband med trafiksäker-
hetssatsningen ”Säkereken” (Berg & Persson, 1997).

• ”Insikten”. Ett tillägg till ordinarie halkutbildning i körkortsutbildningen
som arrangerades av Stora Holms trafikövningsplats 1998 (Nyberg &
Engström, 1999).

• ”Insiktskurser” i samband med ett försök med stegvis körkortsutbildning
enligt den s.k. Växjömodellen. Arrangerades av Länsförsäkringar i
Kronoberg 1999 (Andréasson, 2000; STR-aktuellt, 1999).

• ”Upplevelsedagar” i samband med kampanjerna ”Själv Säker”, vilka
arrangeras av bl.a. Länsförsäkringar, NTF och Vägverket sedan 1996
(Linderholm, 1999; Trivector Information AB, 1999).

Flera av de nämnda förarutbildningsprojekten har utvärderats med avseende på
deltagarnas behållning av utbildningen och om deras attityder och föreställningar
påverkats, men i de flesta fall har utvärderingarna gällt relativt kort tid efter ut-
bildningen (ca 1 månad). Resultaten visar oftast att deltagarna var positiva till ut-
bildningen och i några fall har man också funnit attitydförändringar. Ingen av
studierna har dock utvärderat effekter på faktiskt förarbeteende eller på något
officiellt olycksmått. Den utbildning som fått störst spridning av de ovan nämnda
är de s.k. "Upplevelsedagarna" som genomförts inom ramen för den årliga trafik-
säkerhetskampanjen "Själv Säker" som bedrivits i Vägverkets region Väst sedan
1996. Upplevelsedagarna ingår som en del av den större informationskampanjen,
vilken riktas till alla ungdomar mellan 18 till 24 år. Enligt en utvärdering av
kampanjerna 1996–1999 utbildades t.ex. ca 1000 unga förare under 1999 vid
sammanlagt ett 20-tal kurstillfällen (Trivector Information AB, 1999). Utvärde-
ringen gäller hela informationskampanjen, inte enbart "upplevelsedagarna", och



VTI rapport 457 111

bl.a. studeras eventuella förändringar i attityder, självrapporterat förarbeteende
samt självrapporterade trafikolyckor. I utvärderingen görs visserligen antaganden
om att kampanjerna lett till stora samhällsekonomiska vinster, men resultaten
visar inga tydliga förändringar av kampanjen, åtminstone inte mellan 1996 och
1999 (Linderholm, 1999; Trivector Information AB, 1999).

Avslutningsvis visar utvärderingen av PILOT att det är möjligt att med in-
siktsinriktad utbildning uppnå en långsiktig påverkan av unga bilförare med kör-
kort. Försökspersonerna uppfattade dels utbildningens budskap och ansåg dels att
den egna bilkörningen påverkades långt efteråt. Utbildningen gav också positiva
effekter på upplevd förmåga att köra med säkerhetsmarginaler samt själv-
rapporterade förarbeteenden som bältesanvändning, avståndshållning och omkör-
ningsbenägenhet. Även attityder till användning av bilbälten och till unga förares
säkerhetsmarginaler har påverkats. De erhållna resultaten stämmer väl med var
tyngdpunkten i utbildningsinnehållet låg och borde vara positivt även ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv. Empiriska belägg saknas dock fortfarande kring effekter på
faktiskt körbeteende och olycksinblandning. Ytterligare forskning behövs därför
kring utformningen av olika utbildningsstrategier för unga bilförare, där
utbildningen i PILOT bör vara ett bra utgångsläge. Slutligen behövs också
kunskap kring i vilken utsträckning erfarenheterna från PILOT kan överföras till
körkortsutbildningen, där ju förutsättningarna för ”insiktsutbildning” kan vara
annorlunda eftersom då också vissa grundläggande körfärdigheter måste läras in.
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TEORIBLOCK – "Pratförslag"

Kommentar till bilaga 1:
Bilagan har komprimerad layout jämfört med originalet. Bildhänvisningarna
avser "OH-bilder", vilka redovisas i bilaga 2.

Inledning
Syftet med de inledande övningarna var främst att demonstrera vilka krafter som
är i omlopp om en olycka är framme. Tag t.ex. den här övningen med skymd sikt
och den blå gummibilen. Det är en situation som faktiskt kan inträffa när ni är ute
och kör t.ex. på landsväg i ganska hög fart. Det behöver inte alltid vara en bil, det
kan också vara en älg eller en annan trafikant.

Den andra stationen, men krockfilmen, rullbilen, etc., visar också att krafterna ofta
är mycket större än vad man normalt föreställer sig, och att t.ex. bilbältet faktiskt
gör nytta även i fånigt låga hastigheter.

Under det här passet skall vi ta upp det här med riskerna i trafiken lite djupare. Ni
som deltar i denna kurs är mellan 18 och 24 år och bilförare. Vi skall därför börja
med att ta upp lite om unga förares risker i trafiken. (Bild 1) Hur ser olycks-
riskerna ut? Vad beror de på? Vad är det som är orsaken och vad kan man göra åt
det? Eller rättare sagt, vad kan ni själva göra?

Yngre förares risker
Det här är ju en endagskurs. Det innebär att vi inte hinner öva eller träna en massa
saker som gör er till säkrare förare. Det vi däremot hoppas kunna göra är att över-
tyga er om att ni själva kan göra något åt problemet. Att ni själva kan påverka era
risker i trafiken. Det är det som är själva tanken med denna kurs.

Vilka är då era risker i trafiken? Hur ser de ut? Det finns många sätt att beskriva
risker, men ett sätt är att se på trafiken som ett hälsoproblem, dvs. hur stort
problem är trafiken jämfört med alla andra saker som kan påverka hälsan. Hur
många omkommer t.ex. pga. trafikolyckor jämfört med av andra orsaker? (Bild
2).

Gör man jämförelsen för alla, dvs. för samtliga ålderskategorier, så beror 99 % av
dödsfallen på annat än trafik. Bara 1 % orsakas av trafiken. De flesta dödsfall
beror alltså på sjukdomar, andra olycksfall, drunkningar, eldsvådor, självmord,
etc. Går man ner i åldrarna, t.ex. för 40–44-åringar så är förhållandet 3 % trafik-
dödade och 97 % döda av andra skäl. För 20–24-åringar är det ca 27 % som dör
av trafiken och 73 % av annat. I gruppen 15–19-åringar är det i stort sett hälften
av alla dödsfall som beror på trafiken.

Det är alltså ni som är unga som har största problemet med trafiken. Gamlingarna
dör av andra skäl. Trafiken är för dom bara ett ytterligare, men marginellt
problem. Trafiken är alltså ett stort hälsoproblem i era åldrar. Det är bl.a. därför vi
försöker anordna sådana här kurser. Vi tror nämligen att ni själva, med lite hjälp,
ganska enkelt kan reducera risken betydligt.
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Ytterligare ett sätt att beskriva riskerna i trafiken är att titta på antal skadade per
1000 personer för olika åldersgrupper. (Bild 3) Om man tittar på gruppen
18–24 år, så kan vi dels konstatera att den totala höjden på stapeln är hög. Den är
ungefär tre gånger högre än för de äldre grupperna. Av de röda fälten framgår
också att det framför allt är som motorfordonsförare problemet finns. Det
inkluderar även motorcykel, men de flesta skador kommer dock från bilförarsidan,
eftersom det är förhållandevis få som kör Mc.

De allra äldsta grupperna har sina största problem som gående och cyklister. För
de yngsta, upp till 17 år, är det främst cykling som är problemet. (Det röda fältet
för de yngre är moped eller Mc)

I er ålder är trafiken framför allt ett problem när ni kör bil. Det är då skaderiskerna
är störst. Ett mer påtagligt exempel som beskriver riskerna är om man använder
försäkringsbolagens olycksuppgifter. Dessa visar att i en grupp på 1000 personer i
åldrarna 18–24 år, är det ca 125 st. som råkar ut för en trafikolycka på ett år. Det
blir en på åtta. Det här är alltså inte ovanligt. En på åtta, det innebär nästan 2 st. av
er som går kursen här i dag. Det tycker jag är tillräckligt mycket för att man ska
känna att det är någonting man bör bry sig om, även som individ.

Olyckstyper
Om vi tittar på vad det är för typer av olyckor som är vanliga, så är det en sak som
är slående, nämligen att singelolyckor är vanligt. (Bild 4) Om vi tittar på för-
hållandet kollisions och singelolyckor för yngre förare och passagerare, jämfört
med medelålders förare och passagerare, så är det betydligt färre singelolyckor
bland de äldre. Hälften av alla olyckor hos yngre förare är singelolyckor. Att detta
även gäller för yngre passagerare har att göra med vilka de brukar åka med. Yngre
passagerare åker ofta med yngre förare och får därför en högre risk. Singelolyckor
är alltså vanliga bland yngre förare, men det är också intressant att titta på när
singelolyckorna inträffar. (Bild 5).

Figuren beskriver antalet singelolyckor, per körd sträcka, för olika ålderskate-
gorier. De olikfärgade fälten symboliserar olika tidpunkter. Det mest intressanta är
det röda fältet, som är helgkvällar och helgnätter. Det är framför allt under dessa
tider som singelolycksrisken är hög. Varför ser det ut så här? Det har ju inte med
körsträcka att göra, eftersom figuren visar antal olyckor per körd kilometer. En
förklaring är att det ofta finns alkohol med i bilden. Kanske inte alltid så mycket
bland förarna, utan man kanske har tre fulla passagerare som sitter och hetsar.
Alkohol kan alltså vara ett problem vid bilkörning även om föraren är nykter.

Om vi tittar på kollisionsolyckor finns även här ett mönster som hänger ihop lite
med singelolyckorna. Rent generellt tycks det vara så att yngre förare har svårig-
heter att hålla kontroll över fordonet, medan äldre förare, å andra sidan, har
svårigheter att hålla kontroll på omgivande trafik. Eftersom singelolyckor ju
egentligen är ett tecken på att man inte haft kontroll över fordonet, visar sig även
detta om man tittar på kollisioner. Yngre förare är t.ex. överrepresenterade vid
olyckor med påkörning bakifrån, de kör alltså oftare in i framförvarande. Äldre
däremot har svårt att hålla reda på rörlig trafik, vilket innebär att ni t.ex. kan råka
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ut för situationer där de äldre inte lämnar er företräde, fast de borde. Vi kommer
tillbaks till detta snart.

Orsaker till yngre förares högre risker
Nu har vi berört lite om hur riskerna ser ut. Nästa fråga är naturligtvis, varför ser
det ut som det gör? Varför har yngre förare högre risker än äldre? (Bild 6).

Beror det på att ni yngre förare inte är tillräckligt kompetenta som bilförare, att ni
inte kan köra säkert? Vi har vänt och vridit på den här frågan och kommit fram till
följande: Nej, det kan inte vara så. Ni kan egentligen köra säkert, de flesta av er i
varje fall. Det är inte där problemet ligger. Om vi t.ex. tittar på sådan saker som vi
normalt säger hänger ihop med att köra säkert, så vet vi att ni har bättre kunskaper
om regler och sådana saker än vad äldre har. Det bör alltså inte vara där det
brister. Ni har också förhållandevis goda kunskaper om vad det är som är farligt i
trafiken. Ni har relativt god förmåga att hantera fordonet, så det är inte heller här
problemet ligger. Rent generellt är det inte heller så att skickliga förare auto-
matiskt är säkrare förare. Skicklighet i att hantera fordonet leder automatiskt inte
till lägre olycksrisk. Det finns t.ex. studier som visar att tävlingsförare har högre
olycksrisk som privatbilister än icke tävlingsförare. Hur detta kan komma sig
kommer vi till snart. Det har lite att göra med själva grundinställningen till
bilkörning att göra. Vi har alltså kommit fram till att den kompetens ni har räcker
för att kunna köra säkert. Visserligen kan ni fortfarande bli bättre i en massa
saker, men det är inte nödvändigt för att ni skall kunna köra säkert. Om man t.ex.
jämför en yngre förare med en lite äldre väldigt erfaren förare, naturligtvis har han
kunskaper och färdigheter som många av er saknar. Problemet är att mycket utav
det där inte går att lära ut, i varje fall inte på en eller ett par dagar. Vissa saker
måste helt enkelt komma med erfarenhet. Vi tror dock att det finns sätt att så att
säga köra säkert, även om man inte är väldigt erfaren.

(Bild 7). Då kommer vi till själva nyckelfrågan. Varför har ni fler olyckor? Om ni,
som vi konstaterat, trots allt egentligen kan köra säkert. Jo, vi har försökt formu-
lera det så här: Det handlar egentligen om körstil, en körstil som är typiskt för
yngre förare. Det gäller naturligtvis inte alla, men för många är det ett känne-
tecken. Många yngre förare kör helt enkelt med för små säkerhetsmarginaler.

Vi kan ta en singelolycka som exempel, och tänka på den i termer av säkerhets-
marginaler. Vad är det som är typiskt för en singelolycka? Jo, det är just det att
man inte anpassat hastighet och körsätt efter de rådande omständigheterna. Ofta är
det så att hade inte den där grusfläcken dykt upp, eller det där hålet, eller den där
hala fläcken, så hade man hållit sig på vägen. Man har alltså inte någon extra
marginal som tillåter att någonting oväntat dyker upp. Att själv köra och försätta
sig i en situation som innebär att man kör av vägen är ett typexempel på att man
har haft för små marginaler.

Tar vi kollisionsolyckor som exempel så återkommer vi till det här med ert
problem med äldre bilförare. Det är här de äldre har sina brister. De har svårt att
hålla reda på omgivande trafik, vilket innebär att de även kan ha svårt att upptäcka
er. Det är alltså vanligt med kollisioner som beror på att en äldre förare inte
lämnat företräde. Men observera att det ofta är en yngre förare som kolliderar med
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honom. Det är ovanligt att två äldre kolliderar med varandra. För om det är
någonting som är typiskt för en äldre förare är att de kör med stora säkerhets-
marginaler. Det är så de klarar sig i trafiken, och kompenserar för sina brister. Den
yngre föraren har normalt så små säkerhetsmarginaler så att när den här farbrorn
inte gör vad han borde göra, finns inte utrymme för det oväntade.

Det är alltså en vanligt olyckssituation att en yngre förare kör på en äldre förare,
där den äldre borde lämnat företräde. Men det spelar ju egentligen ingen roll i den
här situationen att ni har lagen på er sida. Det spelar ingen roll att ni hade rätt, ni
kan ju omkomma i olyckan ändå. Det är liksom en klen tröst att man dog och hade
rätt.

Vad kan man göra åt problemet?
Vad det handlar om är istället att skaffa sig en körstil som gör att man kan över-
leva, inte bara att man har rätt. En körstil med större säkerhetsmarginaler. Men
vad menas då med större säkerhetsmarginaler? (Bild 8). Jo det är när man inte tar
tillräcklig hänsyn till att saker och ting inte alltid går som man har planerat. På sätt
och vis är det ganska lätt att förstå varför det här är vanligare bland yngre än bland
äldre. För en yngre förare är det viktigt att hela tiden ha en känsla av kontroll och
försöka testa gränser. Att då lägga på en säkerhetsmarginal kan kännas lite
onödigt. Det innebär t.ex. att när ni väljer avstånd till framförvarande bil, så ska ni
inte bara ha ett avstånd som för tillfället känns tillräckligt, utan ni ska ha ett
avstånd som innebär att om bilen framför bromsar på ett ställe där han normalt
inte ska bromsa, så ska ni hinna stanna ändå. Ett exempel på en sådan situation är
ju att det springer upp ett rådjur på vägen, så att föraren framför panikbromsar.
Det är en raksträcka, man ska inte bromsa där. Då räcker det inte att ha ett avstånd
som normalt känns lagom. Man måste ha lite till. Det är det som är själva grunden
i vår vårt budskap, att man måste lägga på lite extra säkerhetsmarginaler. Planera
för det som normalt inte får hända.

Som jag sa från börjar, så kan vi egentligen inte annat än att påpeka att så här är
det. Vi kan hjälpa er lite på traven med att utveckla en körstil som gör att ni får de
här marginalerna, som göra att ni klarar av den här farbrorn som kör ut där han
inte ska köra ut, ungen som plötsligt springer ut i vägbanan. (Bild 9). Det handlar
om att få en körstil som tillåter att inte bara ni själva gör misstag, utan även att
andra gör misstag. Ni måste alltså ta hänsyn även till andras misstag. Man kan inte
räkna med att bara för att man gör rätt, och håller på sin rätt, så klarar man sig.

Vi kan sammanfatta det som sagt hittills under två rubriker. Det ena är det här
med säkerhetsmarginaler, som ni kommer att få många tips på under resten av
dagen. Det andra är att ni bör köra med en sund misstänksamhet. Inte en sjuklig
misstänksamhet, utan en sund misstänksamhet, som i princip innebär att ni tar
ansvar även för andra trafikanter. Det gäller alltså att utveckla den här sunda
misstänksamheten så att man skaffar sig lite större marginaler än vad som för
tillfället känns motiverat. Bara för att ha en reserv.

Effekter av ändrad körstil
(Bild 10) Genom att använda en körstil med stora säkerhetsmarginaler bör ni
minst kunna halvera er olycksrisk. Det finns visserligen en del olyckor som i stort
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sett inte går att förhindra, som är mer eller mindre slumpmässiga. Viltolyckor är
ofta av denna typ. Men även om en olycka skulle inträffa så kan en sådan här
körstil ändå ofta lindra konsekvenserna av olyckan. Naturligtvis genom att alltid
se till att använda bilbälte (som ju också är en säkerhetsmarginal). Att kanske köra
lite långsammare just dom där tidpunkterna när vilt är ute, skymning, gryning och
liknande.

Vi tror även att en sådan här körstil kan minska bensinförbrukning och slitage
med ca 20 %. Det beror visserligen på hur mycket man kör och vad man har för
bil, men det kan blir mellan 1–2000 kr per år som blir en extra bonus, utöver den
minskade olycksrisken.

Som en avslutning på detta teoriblock skall vi ta upp lite enkla praktiska tips och
råd på hur man ganska enkelt kan skaffa sig en säkrare körstil.
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Kopior på OH-bilder som ingick i teoridel 1 – Problemanalys

1. Hur ser de ut?

2. Vad beror de på?

3. Vad kan man göra åt dem?

Yngre förares risker

  Pilot: Vidareutbildning av unga förare
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%
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  Pilot: Vidareutbildning av unga förare
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Pilot: Vidareutbildning av unga förare

OH-bild 3
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Pilot: Vidareutbildning av unga förare

OH-bild 4

Ålder

Antal/miljard fkm

18-19 20-24 25-54 55-
0

500

1000

1500

2000

2500

Övrigt
Helger (kväll/natt)

Vard (kvällar)
Vard (morg./efterm.)

Singelolycksrisk

  Pilot: Vidareutbildning av unga förare

OH-bild 5
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Nej, de flesta kan faktiskt köra säkert.

- Tillräckligt goda kunskaper om regler

- Tillräckligt goda kunskaper om faror

- Tillräckligt god förmåga att hantera fordonet

Beror det på att de inte  kan köra säkert?Beror det på att de inte  kan köra säkert?Beror det på att de inte  kan köra säkert?Beror det på att de inte  kan köra säkert?Beror det på att de inte  kan köra säkert?

Varför har unga förare högre risker än äldre?

Pilot: Vidareutbildning av unga förare

OH-bild 6

Man har en körstil som innebär att man 
kör med för små säkerhetsmarginaler.

Varför har då yngre förare
högre risker än äldre?

  Pilot: Vidareutbildning av unga förare

OH-bild 7

Att man inte tar tillräcklig hänsyn till 
att det inte alltid går som planerat

Vad menas med för små
säkerhetsmarginaler?

  Pilot: Vidareutbildning av unga förare

OH-bild 8

Utveckla en körstil som tillåter
egna och andras misstag

- Större säkerhetsmarginaler

- Sund misstänksamhet

Vad kan ni göra för att 
sänka er olycksrisk?

  Pilot: Vidareutbildning av unga förare

OH-bild 9

- Minskad olycksrisk

- Minskad skaderisk

- Minskad bensinförbrukning och slitage
  

Effekter av ändrad körstil

  Pilot: Vidareutbildning av unga förare

OH-bild 10
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Kopior på OH-bilder som ingick i teorins del 2 – Tips och råd

Nedan anges de bilder som användes för att illustrera innehållet i teorins andra
del. Bilderna var hämtade från redan befintliga utbildningsmaterial som STR:s
OH-bilder till ”Trafikkunskap” (bild 1,4 och 6) eller TRU AB:s OH-bilder till ”Du
& Jag i trafiken” (bild 2,3,5,7 och 8).

OH-bild 1 OH-bild 2

OH-bild 3 OH-bild 4
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OH-bild 5 OH-bild 6

OH-bild 7 OH-bild 8
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BELÖNINGSERBJUDANDE I PROJEKTET "PILOT"

Totalt kommer ca 1000 personer att genomgå i en liknande kurs som den du just
deltagit i. Rent statistiskt kommer ca 125 st. av er att varje år råka ut för någon typ
av trafikolycka om ni fortsätter att köra som ni gjorde innan kursen. Vi vet inte
vilka som kommer att drabbas utan endast att det bör bli ca 125 st. i en grupp på
tusen.

Det vi vet är däremot att dessa olyckor kostar er själva, ert försäkringsbolag och
samhället en massa pengar. Vi vet också att antal olyckor och deras konsekvenser,
dvs. olyckskostnaderna, kan sänkas genom ett ändrat förarbeteende hos er som ge-
nomgått kursen. Vi vill därför ge er ett erbjudande som innebär att ni kan tjäna
pengar på att använda större säkerhetsmarginaler som bilförare.

Erbjudandet innebär att om du lovar att hädanefter använda stora
säkerhetsmarginaler som bilförare, så lovar vi att du får vara med och dela på de
pengar som sparas in genom minskade olyckskostnader, dvs en slags återbäring av
dina försäkringskostnader. För att erbjudandet skall gälla måste du ha deltagit i
någon av de kurstillfälle som omfattas av belöningserbjudandet samt intyga med
din underskrift att du accepterar detta erbjudande.

Erbjudandet gäller de två närmaste åren. Belöningens storlek beror på hur mycket
olyckor som sker under denna period. Ju färre olyckor som sker desto mer pengar
finns att fördela. I bästa fall får var och en 2800 kr i ersättning (1400 kr/år), i
sämsta fall blir det ingen ersättning alls. Du riskerar dock aldrig att betala
någonting, så du har egentligen inget att förlora.

Det är dock inte bara ditt eget resultat som räknas utan belöningens storlek beror
dels på hur många olyckor som sker totalt, dels hur många som sker bland er som
går kursen vid samma tillfälle. Ju färre olyckor som sker i just din grupp, desto
större andel får ni av de pengar som finns att fördela.

De pengar som tjänas in samlas i en gemensam pott där utbetalning sker först två
år efter att sista kursen är genomförd. Varje kvartal får du meddelande om hur
många olyckor som skett och hur mycket pengar som finns i potten. Ju säkrare du
kör desto mer pengar finns att fördela efter två år.

Härmed accepteras erbjudandet ovan, vilket innebär att jag hädanefter
kommer att använda stora säkerhetsmarginaler som bilförare.

Deltagares underskrift:______________________________
Namnförtydligande:______________________________
Ort:___________________ Datum:__________________

Projektansvarig:________________________________
Namnförtydligande: ________________________________
Adress: ________________________________
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KVARTALSRAPPORT I PROJEKT PILOT

Här kommer ytterligare en kvartalsrapport och gäller för skadeläget t.o.m.
_________. I rutan nedan kan du se hur många kvartal som gått sedan du deltog i
PILOT och hur många skador som hittills finns inrapporterade till Skandia.
Fortfarande ligger antal rapporterade skador klart under det antal (ca 200) som
”normalt” inträffar under en två-årsperiod.

♦ Antal rapporterade skador i din kursgrupp = _______ och gäller för ______

kvartal.

♦ Antal rapporterade skador hittills i samtliga belöningsgrupper = ____ st.

Man kan alltså konstatera att tendensen fortfarande ser bra ut och vi får hoppas att
det fortsätter så även under hösten.

Hälsningar

Sixten Nolén
Projektansvarig

PS!
Har vi fel adress (se kuvertet)? Kommer du snart att flytta? Om något av detta är aktuellt så var
snäll och meddela oss den nya adressen. Vi kommer annars inte att kunna nå dig med fortsatta
kvartalsrapporter eller med din belöning. Du kan höra av dig via brev, fax eller telefon. Adress och
faxnummer finns längst ned på brevet. Vill du ringa så gör du det lämpligast till Ann-Sofie
Senneberg (013-20 41 18) alla dagar mellan 8.00–12.00, eller till mig (013-20 41 32) under övriga
tider. DS.
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Kursintyg till samtliga deltagare i Pilotkurserna
(förminskad layout jämfört med originalet)
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Inbjudningsbroschyr till projektdeltagare
(originalet är i färg och A5-format)

Sida 1

Sida 2
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TELEFONINSTRUKTION VID INBJUDAN TILL HELDAGSKURSER

1. Presentera vem ni är, vem ni representerar, ärende, etc. (Relatera till
inbjudningsbrevet och broschyren, ev. till massmedia).

2. Redogör för kurserbjudandet. Utgå från brevet och broschyren, men följande
bör nämnas (uppläggningen är valfri):

– Unikt erbjudande

– Ny typ av fortbildningskurs

– Arrangörer

– Målgrupp

– Del i ett större projekt med syfte att förbättra unga förares trafiksäkerhet.
Genomförs på tio platser i landet under ett år.

– Innehållet blir praktiska övningar både på bana och i trafik. Även teori
ingår. Alla körövningar genomförs med banans bilar. Inga speciella
förkunskaper krävs.

– Kursen är gratis (inkl. lunch och fika). Kursen genomförs under en hel dag

– Plats och tider för kurserna.

– Alla kan tyvärr inte beredas plats. Deltagarna lottas ut och meddelas via
brev senast någon vecka före kursen. Övriga får återbud, men står på
reservplats.

– I övrigt, svara så gott det går på de frågor som ställs.

3. Notera på telefonprotokollet om man svarar JA eller NEJ. Är man tveksam
notera varför. Om man är intresserad men inte kan de föreslagna kursdagarna,
be att få återkomma senare när ev. nya kursdatum finns. Anteckna detta på
protokollet.

4. Om någon vill ha betänketid så ge dem ett par dagar, men avtala om en ny tid
då du kan ringa tillbaka för definitivt besked.

5. Det är viktigt att ni försöker prata med ,och få ett svar från, just den person det
gäller. Nöj dig inte direkt med ett svar från något ombud.

Lycka till!



VTI rapport 457



Bilaga 11
Sid 1 (1)

VTI rapport 457



VTI rapport 457



Bilaga 12
Sid 1 (1)

VTI rapport 457



VTI rapport 457



Bilaga 13
Sid 1 (1)

VTI rapport 457

Flödesschema över rekryteringsprocessen i PILOT

Population som skall kontaktas

Heldagskurser Halvdagskurser

Brevinbjudan + broschyr Brevinbjudan + broschyr

Telefoninbjudan Telefoninbjudan

Svarar ja Svarar ja

ca 2/3 får ca 1/3 får ca 1/3 får ca 2/3 får
skriftlig kallelse återbud återbud skriftlig kallelse

(Kontroll) (Kontroll)

Hälften till Hälften till Hälften till Hälften till
kurs A kurs C kurs B kurs D

Vykorts- Vykorts- Vykorts- Vykorts-
påminnelse påminnelse påminnelse påminnelse

Slumpfördelning

Svarar nej Svarar nejOsäkra /
vet ej

Osäkra /
vet ej
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Detaljresultat från delstudie 1 – Intervjuer med kursdeltagare.
Uppfattningar om enskilda övningsmoment två år efter kursdeltagandet

I det följande redovisas intervjupersonernas uppfattningar kring enskilda övnings-
moment genom att strukturera svarskategorierna i s.k. ”träd”. Vid varje kategori
anges ibland också hur många av de tillfrågade det är som har gett varje typ av
svar. Vissa frågor har ställts till samtliga 32 intervjupersoner, medan vissa frågor
bara varit relevant att ställa till hälften eftersom alla inte genomfört exakt samma
övningar.

Kursens inledning

Kursdagen startades med en inledning/presentation av kursdagen för samtliga 32
deltagare. Alla 32 minns att de varit med om en sådan inledning men hälften
minns inget av innehållet. De minns alltså inte så mycket att de kan säga vad de
tror att syftet med inledningen var. Resten, dvs. 16 stycken, har dock kunnat ange
ett syfte. Av dessa har de flesta uppfattat syftet som att det handlade om att få
information om kursen och vad som skulle hända under dagen.

• Syftet med inledningen?
Uppfattat syfte 16/32 Ej uppfattat syfte 16/32

Få information Få förståelse Övrigt Kommer ej ihåg/Vet ej
om kursen och för dagen 2/16
dagen 13/16

                                            Känna av ev. förkunskaper hos deltagarna
                                    Trycka på att man ska få bättre samarbete i trafiken

• Var inledningen bra/dålig?

Bra 23/32 Dålig 0/32 Vet ej/
Kommer ej ihåg 9/32

Bra, utan moti- Bra, därför att...
vering 12

- det verkade intressant
- bemötandet var bra
- man fick utbyta erfarenheter
- det tog inte så lång tid
- man fick något att äta
- det gav en överblick över dagen
- han som pratade var bra

Många angav dock inget skäl till varför det var bra och av de som har gett en
motivering så handlar det om att de tyckte bemötandet var bra, de blev väl
mottagna.
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Aha-demonstrationen ”Plötsligt uppdykande hinder”

Detta var övningen med den s.k. ”blå gummibilen” vilket enbart genomfördes i
heldagskurserna. Max antal svaranden är således 16 stycken, som alla minns
övningen.

• Syfte med övningen?

Uppfattat syfte 16/16 Ej uppfattat syfte 0/16

Hur snabbt det Visa hur Man ska Få känna
kan gå i vissa man ska inse sina hur det
situationer/visa agera för begräns- känns och
vilka små margi- att undvika ningar 2 hur man
naler det hand- en kritisk reagerar 2
lar om 8 situation 5

Hälften menade att syftet var att se vilka små marginaler det handlar om i trafiken,
att när det händer något går det väldigt fort.

• Lärdom av övningen?

Lärdom 14/16 Ingen lärdom 2/16

Hur snabbt Visa hur Man inser Färdighet
det kan gå i man ska sina be- lära
vissa situa- agera för gräns- sig rätt
tioner/visa att und- ningar 2 teknik 1
vilka små vika en
marginaler kritisk
det handlar situation 7
om 6

Vissa menar att de nu vet mer om hur de ska agera för att inte hamna i en kritisk
situation, dvs att de ska ta det lugnt och se upp, speciellt vid skymd sikt. Man
inser också hur snabbt det kan gå när det händer något och vilka små marginaler
det handlar om i trafiken. Det sistnämnda stämmer överens med vad de flesta
uppfattade att syftet var. Värt att påpeka är att en deltagare tyckte att han lärde sig
att använda rätt teknik för att lyckas väja för den blå gummibilen. Detta trots att
det inte är meningen att man ska klara sig utan köra rakt på bilen. En av de två
som inte tyckte att de hade lärt sig något klarade övningen. Han uppgav att han
hade sett bromsspår i asfalten och därmed blivit misstänksam och varit beredd på
att bromsa.
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• Var övningen bra/dålig?

Bra 16/16 Dålig 0/16

Man fick se Att få upp- Man inser Lärde sig inse att
vilka små leva denna sina be- körningen måste
marginaler situation. gräns- anpassas i vissa
det handlar Den var ningar 2 situationer, tex
om/att det realistisk, sänka hastigheten 1
händer skrämmande
snabbt 6 etc. 8

Samtliga deltagare tyckte att övningen med den blå bilen var bra. Hälften tyckte
att den var bra därför att de fick prova på den här typen av situation under säkra
förhållanden. Detta är en situation som kan upplevas rätt otäck om den händer i
verkligheten och det är bra att man har fått vara med om den och se hur man själv
reagerar och vilka små marginaler det handlar om när det väl händer något.

• Har övningen påverkad den egna körningen?

Påverkan 9/16 Ingen påverkan 4/16 Vet inte 3/16

Har blivit mer Övrigt
uppmärksam,
lugnare, för-
siktigare 8

- Har blivit mer medveten 1
- Har berättat för folk om övningen 1
- Inser hur små marginaler det handlar om 1

Det var drygt hälften som tyckte att de blev påverkade av övningen. De flesta av
dessa tyckte att de hade blivit mer uppmärksamma, lugnare och mer försiktiga i
sitt beteende i trafiken.
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Aha-demonstrationen ”Rullbilsstationen”

• Syfte med övningen?

Uppfattat syfte 30/32 Ej uppfattat syfte 2/32

Visa vilka Visa bil- Visa has- Visa vilka Visa hur Visa hur Övrigt
krafter det bältets tighetens konsekven- man ska det känns
handlar om betydelse betydelse ser/följder göra om i en kritisk
7 8 9 olycka kan det händ- situation 7

få 9 er något
(tex ta sig
ur en bil) 5

                                                              - Visa att man ska ha kontroll när man kör
                                                              - Att utbilda och upplysa om trafiksäkerhet
                                                              - Att man ska visa hänsyn i trafiken

Av de som har angivit ett syfte är det ganska spridda skurar i uppfattning om vad
syftet med övningen var. Detta beror kanske på att övningen bestod av flera olika
delmoment.

• Lärdom av övningen?

Lärdom 27/32 Ingen lärdom 3/32
Vet ej 2/32

Färdigheter Bilbältets Vilka kraf- Vilka konse- Att ta det Övrigt
vid vältbil betydelse ter det hand- kvenser/följ- lugnt/an-
13 8 lar om der en olycka passa has-

7 kan få 5 tigheten 5

                                                                       - Med rostiga bilar blir krocken värre
                                                                          för de är mjuka i rosten
                                                                       - Bilbälten är en färskvara
                                                                       - Har känt hur det känns i en kritisk
                                                                          situation

De flesta tyckte att de hade lärt sig något av rullbilsstationen. Många tyckte dock
att de lärt sig en färdighet, nämligen att ta sig ur bilen när den hängde upp och
ned. Detta var en del av övningen som bara skulle göras i mån av tid, men det
verkar som att de flesta faktiskt hade fått göra detta. I övrigt är lärdomarna av
blandade slag vilket kanske speglar karaktären på övningen.
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• Var övningen bra/dålig?

Bra 30/32 Dålig 2/32

Man har Man fick Utform- Insåg Fick se Lärde Insåg Övrigt
fått prova se vilka ningen hastig- konse- sig att bilbältets
på krafter var bra hetens kvenserna ta sig ur betydelse
16 det hand- 3 betydelse av en krock en upp 1

lar om 2 1 och ned
5 vänd bil 2

- Det gav en tankeställare
- Man tänke på det efteråt

De flesta tyckte att övningen var bra och den främsta anledningen till det var att
de hade fått prova på olika saker och situationer och se vad som kan hända i
verkligheten.

• Har övningen påverkad den egna körningen?

Påverkan 16/32 Ingen påverkan 12/32 Vet ej 4/32

Använder bil- Har ändrat Ökat säker- Färdighet         Övrigt
bältet oftare körstil 5 hetsmedvet- dvs ta sig
och på rätt sätt 6 ande 3 ur en upp

och nedvänd bil 1

- kör lugnare - Påverkan i kombination med andra övn.
- kör försiktigare - Har inga tunga föremål i fönster eller
- håller längre avstånd baksäte för de kan flyga fram vid en

krock

Hälften upplever att de blivit påverkade. Mycket av påverkan handlar om att de
använder bilbältet oftare och på rätt sätt och att de anser sig ha ändrat körstil på så
sätt att de kör lugnare, försiktigare och håller längre avstånd. Några tycker sig ha
fått ökat säkerhetsmedvetande vilket betyder att de tänker efter och reflekterar
mer. T ex funderar de över vad som kan hända om man kör lite för fort eller
slarvar.
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Teoriblocket

• Syftet med teorin?

Uppfattat syfte 16/32 Ej uppfattat syfte 16/32

Problem Åtgärder Övrigt

Visa att Prata om vad Reflektera Inse sina - Att reflektera
olyckor fakt- ungdomars över trafik- egna be- över de prak-
iskt händer olycksbenägen- säkerhet 8 gränsningar tiska övningarna 1
4 het beror på 5 och hur man 

kan bete sig
på ett ”bra” sätt 1

Alla kursdeltagarna hade ett teoripass men bara hälften minns så mycket av det att
de tycker sig kunna ange vad de uppfattade att syftet var, tex. att visa vilka
problem det finns i trafiken, specifikt då bland unga bilförare och vad man kan
göra åt dessa problem. Värt att notera är att det var fler av de som deltagit i
halvdagskurser som hade uppfattningar om syftet med teorin.

• Lärdom av teorin?

Lärdom 7/32 Ingen lärdom 5/32

Ungdomar är Hur man ska Övrigt
en riskgrupp i köra i trafiken 3
trafiken 4

- Att sprit och bilkörning inte hör ihop 1
- Fick mer kött på benen till de övningar

som gjordes i garaget 1

Även när det gäller lärdom av teoripasset så skiljer det sig mellan de som har gått
en hel kontra en halv dag. Totalt sett är det 7 stycken av alla 32 deltagare som
tycker att de har lärt sig något av teoripasset och samtliga av dessa har gått en
halvdagskurs. De lärdomar som dragits handlar om att ungdomar är en riskgrupp
och hur man ska köra i trafiken.

• Var teorin bra/dålig?

Bra 14/32                      Tveksam 4/32 Dålig 2/32 Kommer ej ihåg/
Vet ej 12/32

Ej mo- Formen Inne- Bra komple- Det varade Instruk- Tog ändå åt
tivering var bra hållet ment till kör- för länge 2 tören var sig av det de sa
5 5 var bra kortsutbild- intressant

2 ningen och de att lyssna på 2
praktiska övningarna 3
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Ungefär hälften tyckte trots allt att teorin var bra, men motiveringarna varierar.

• Har teorin påverkat den egna körningen?

Påverkan 6/32 Ingen påverkan 4/32 Tveksam 3/32 Vet inte 1/32

Har ändrat Använder Håller Tänker på Minns för Vet ej på
Körstil 3 säkerhets- längre

placering på vägen
lite 2 vilket sätt

1
bältet oftare 1 avstånd 1

Det är enbart sex intervjupersoner som anser att teorin påverkat dom som bil-
förare.

Körstilsdemonstrationen ”Åktur i verklig trafik”

Åktur i verklig trafik är en övning som bara hälften av deltagarna har gjort.

• Syfte med övningen?

Uppfattat syfte 13/16 Ej uppfattat syfte 3/16

Visa på pro- Visa vad man Övrigt
blem och faror 4 ska göra/körstil 8

- Visa vad olika personer tycker om olika saker
- Visa vanliga fel man gör
- Peka på vad man har gått igenom i  teorin

De flesta har uppfattat att syftet med övningen var att visa hur man ska bete sig
och köra i trafiken. En del ansåg också att det handlade om att visa på problem
och faror när man är ute och kör.

• Lärdom av övningen?

Lärdom 7/16 Ingen lärdom 7/16

Vilken körstil som Utan motivering 1 Övrigt
är bra och som man
bör använda 5

- Hur man ska tackla olika knepiga situationer
- Lärde sig lite om vägrenskörning

Hälften tyckte att de dragit lärdom av övningen, oftast vilken körstil som är bra
och som de bör använda, vilket har en viss överensstämmelse med vad majori-
teten uppfattade att syftet med övningen var.
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• Var övningen bra/dålig?

Bra10/16 Tveksam 1/16 Dåligt 3/16

Formen Utan mo- Innehållet Han somnade Lärde sig Formen på
var bra 3 tivering 3 var bra 4 inget 2 övningen/

               uppläggn. 1

Drygt hälften tyckte att övningen var bra, även om motiveringarna varierar.
Formen på övningen finns som motivering till båda att övningen ansågs bra som
dålig. Det visar på hur olika man kan uppfatta samma sak.

• Har övningen påverkad den egna körningen?

Påverkan 6/16 Ingen påverkan 8/16

Ja utan Körstil 4 Tänker på ett annat sätt 1
Motivering 1

- tittar längre fram
- planerar sin körning
- vägrenskörning

Nästan hälften av deltagarna tyckte att de hade blivit påverkade av övningen, t ex
att de numera tittade längre fram och planerade sin körning på ett annat sätt.

Körstilsdemonstrationen ”Vattenskålsövning”

Övningen att köra med en vattenskål på motorhuven gjorde bara de som gick hela
dagen så det är max 16 stycken som har gjort övningen.

• Syfte med övningen?

Uppfattat syfte 16/16 Ej uppfattat syfte 0/16

Lära sig en viss körstil Lära sig att behärska bilen 1
(mjuk, smidig) 16

Samtliga uppfattade att syftet med övningen var att lära sig en mjuk och smidig
körstil.

• Lärdom av övningen?

Lärdom 5/16 Ingen lärdom 9/16 Vet ej 2/16

Lärde sig en Svårt att köra Lärde sig be-   Att man måste köra
viss körstil 2 mjukt 1 härska bilen 1   extremt mjukt på vinterväg 1
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Det var enbart fem intervjupersoner som tyckte att de lärde sig något på övningen.

• Var övningen bra/dålig?

Bra 10/16 Tveksam 5/16 Dålig 1/16

Det var Formen Det var nyttigt       Övrigt Övningen Tyckte ej att
Roligt 7 var bra 1 och intressant 2 var rolig 2 det gav något 4

- Man lärde sig att behärska bilen

Trots att inte så många tyckte att de hade lärt sig något verkade ändå de flesta
tycka att övningen var bra, oftast pga. att man tyckte den var rolig.

• Har övningen påverkad den egna körningen?

Påverkan 0/16 Ingen påverkan 11/16 Tveksam 5/16

Det hade varit Har säkert Utan
nyttigt för påverkat motive-
Mina kompisar men vet ring 3

ej hur 1

Ingen av deltagarna tycker att de har blivit påverkade av övningen. Vissa var
osäkra, men gav ingen motivering.

Körstilsdemonstrationen ”Avståndsdemonstrationen”

Denna övning var en heldagsövning vilket innebär att hälften av de intervjuade
deltog.

• Syfte med övningen?

Uppfattat syfte 14/16 Ej uppfattat syfte 2/16

Visa att man Lära sig att Visa hur små Visa broms- Ej gjort övningen
Ska hålla att hålla marginaler det och reaktions- pga.

handlar om, sträcka 3 dåligt väder
Avstånd 5 avstånd 3 både i tid och

rum 6

De vanligaste uppfattningarna om syftet med övningen var att det är små
marginaler det handlar om i trafiken och att man ska hålla stora avstånd. Två
personer hade inte uppfattat, men det visade sig att de inte heller gjort övningen
pga. allt för dåligt väder. Det innebär att enbart 14 av de intervjuade gjort
övningen.
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• Lärdom av övningen?

Lärdom 13/14 Ingen lärdom 1/14

Att hålla avstånd 11   Hastighetens Hur lång bromssträcka
  Betydelse 1 vi faktiskt har 2

Nästan alla deltagarna tyckte att de hade lärt sig något på övningen. Lärdomen för
de allra flesta bestod i att de insåg att det är viktigt att hålla avstånd.

• Var övningen bra/dålig?

Bra 14/14 Dåligt 0/14

Utan Det gav en Man inser Man fick Det gav en tanke-
Motivering 3 känsla av vikten av att prova på 3 ställare 3

rätt avstånd 1 hålla rätt
avstånd 5

Samtliga deltagare tyckte att övningen var bra.

• Har övningen påverkad den egna körningen?

Påverkan 8/14 Tveksam 4/14 Ej påverkad 2/14

Försöker Är mer Är mer Tänkte redan Ökade avstånd,
hålla avstånd 8 uppmärksam 1 försiktig 1 innan på att men beror på

hålla rätt alla övningar 1
avstånd 3

Drygt hälften av de som deltog i övningen tyckte att de hade påverkats av den.
Oftast så att de numera försöker hålla ordentliga avstånd när de är ute och kör.
Några tyckte dessutom att de hade blivit mer uppmärksamma och försiktiga i
trafiken. Av de som var tveksamma till att de blivit påverkade var det därför att de
redan innan övningens genomförande tyckte att de höll ordentliga avstånd. De
betedde sig redan så som de uppfattade att syftet med övningen var.
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Avslutningsblocket ”Filmen om ungdomar, alkohol och bilkörning”

Alla deltagare fick se en filmen om bilkörning och alkohol.
• Syfte med filmen?

Uppfattat syfte 32/32 Ej uppfattat syfte 0/32

Alkohol och Visa att man Visa grupp- Ge en tankeställare/
bilkörning alltid ska ha tryckets avskräcka 3
hör ej ihop 25 bilbältet på 1 betydelse

- man har ansvar att hindra andra från att köra påverkade
- man ska inte åka med någon som kör onykter
- man ska inte själv köra onykter
- man ska inte köra med onyktra passagerare

De flesta uppfattade att filmen syftade till att visa att man inte ska köra bil när
man har druckit alkohol. Detta inkluderar att man varken ska köra onykter själv
eller åka med någon som har druckit. Man har dessutom ett ansvar att se till att
andra inte kör påverkade. En del menade också att man med filmen ville visa
vilken betydelse kompisarnas inverkan har, att grupptrycket inte är helt
oväsentligt i sammanhanget huruvida man lyckas stå emot att köra onykter eller
inte.

• Lärdom av filmen?

Lärdom 12/32 Ej lärdom 18/32 Vet ej 2/32

Tankeställare 5 Att inte köra Grupp- Se konse- Det var Visste redan Utan mo-
med alkohol tryckets kvenserna bara en att man inte tivering 4
i kroppen 4 betydelse 1 av att köra skrämsel- ska köra

med alkohol grej 1 onykter 14
i kroppen 1

De flesta tyckte inte att de dragit någon speciell lärdom av filmen. Den vanligaste
anledningen till detta var att man redan ansåg att man inte ska köra bil i onyktert
tillstånd. Det var för många en självklarhet. Av de som hade lärt sig något
uppfattade en del att de hade fått sig en tankeställare av filmen, även om de
egentligen visste att man inte ska köra bil onykter.

• Var filmen bra/dålig?
Bra 29/32 Dålig 0/32 Tveksam 3/32

Ej motiv- Visade Gav tanke- Fick fram Den var Den var Många
Ering 2 konse- ställare 5 sitt bud- realistisk gripande 3 borde ta åt sig 2

kvenser 5 skap 4 14
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Nästan alla tyckte att filmen var bra. Oftast för att den var realistisk och byggde
på en verklig händelse. Det gjorde att den var lättare att ta till sig.

• Har filmen påverkat den egna körningen?

Påverkad 6/32 Ej påverkad 24/32 Tveksam 2/32

Fått en tanke- Lättare att Förstärkt Att ej köra Lägger undan
Ställare 2 argumentera uppfattning 1 onykter 2 nycklarna 1

emot onykter
körning 1

De flesta tycker inte att deras bilkörning påverkats av filmen, vilket sannolikt
beror på att de flesta redan ansåg att man inte ska köra bil onykter, och att de
heller inte gör det. Det var dock ett par personer som sa att de ibland kört onyktra
och som nu sa att de aldrig skulle göra det igen.

Avslutningsblocket ”Återbäring och kontrakt”

Hälften av intervjupersonerna hade fått återbäringserbjudandet.

• Syfte med ”återbäringssystemet”?

Uppfattat syfte 15/16 Ej uppfattat syfte 1/16

Morot att köra Tänka på Reflek- Tjäna Övrigt
Försiktigare, dagen/ tera/ta pengar
lugnare och minnas trafik på om man
säkrare 7 bättre 3 allvar 2 sköter sig 3

- Försäkringsbolagen ska tjäna på det
- Visa att olyckor kostar samhället pengar
- Minska olyckskostnaderna
- Visa uppmuntran över att man deltagit i kursen

Alla utom en intervjuperson sa sig uppfatta syftet med kontraktet. Oftast upp-
fattades syftet utgöra en morot för att de skulle bete sig ”rätt” ute i trafiken, dvs.
köra lugnare, försiktigare och säkrare.
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• Var ”återbäringssystemet” bra/dåligt?

Bra 13/16 Dålig 0/16 Tveksam 3/16

Påminna/ Fick folk Man får Ej         Övrigt Man kan se Tror ej att det
motivera att deltaga belöning 

motivering 2 det som
en fungerar 2
om lugnare i kursen 1 om man muta 1
körning 5 sköter sig 2

- Man kan på detta sätt undvika olyckor
- Alla vinner pengar på det
- Tror att det påverkar många

De flesta tyckte återbäringssystemet var bra och en god idé. Det var dock delade
meningar om varför man tyckte att det var bra. En del menade att det är bra att
motivera folk till att köra lugnare och andra att det är bra att man får pengar
tillbaka om man sköter sig. Någon tyckte det var bra därför att alla vinner på det,
både trafikanterna och försäkringsbolagen.

• Har ”återbäringssystemet” påverkat den egna körningen?

Påverkan 1/16 Ingen påverkan 12/16 Tveksam 2/16

Lugnare Större Ej mo- Kanske Inte kon- Pengar tillbaka Ej Det är annat
tempo 1 marginaler 1 tivering har det traktet men påverkar ej motive- som påverkar

5 påverkat kursinne- sättet att ring 1 hur man kör 1
andra 1 hållet 1 köra 3

Det var bara en av de 16 intervjuade som tyckte sig ha blivit påverkad av
kontraktsskrivningen och då handlade det om att köra med större marginaler och i
ett lugnare tempo. De flesta tycks alltså inte blivit påverkade av kontrakts-
skrivningen. De menar att det är inte chansen att få pengar tillbaka som gör att
man kör på ett visst sätt utan andra saker t.ex. det man fick lära sig i kursen.
Någon menar att det är väl ren självbevarelsedrift att köra så att man inte hamnar i
en olycka. Även de som är tveksamma till påverkan menar att det inte är pengarna
som styr hur man kör.
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Exempel på brev till intervjupersoner i delstudie 1
(exemplet gäller de som deltog i kurstyp A)

Till dig som deltog i PILOT!

Hej!

Under 1994 deltog du i en av våra PILOT-kurser, vår trafiksäkerhetsutbildning
för unga bilförare. De flesta kurserna genomfördes under 1994 på ett tiotal platser
i syd- och mellansverige. Totalt genomfördes ca 140 kursdagar med mer än 1500
unga bilförare som deltagare. PILOT-kurserna ingår i ett utbildningsprojekt som
drivs av oss på Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI).

Det är visserligen ganska länge sedan du deltog i kursen, men vi skulle ändå vilja
veta vad du idag minns och tycker om kursdagen. Vi har därför slumpat ut ett
antal deltagare från varje plats där kurserna genomfördes och hoppas kunna
kontakta några av er per telefon inom de närmaste två veckorna. Vi kommer inte
att kunna ringa till alla som får detta brev, men om du blir uppringd så hoppas
jag att du har tid en stund. Som tack för hjälpen kommer alla vi pratar med att få
varsin Biocheck.

Om vi ringer upp dig kommer vi att ställa lite övergripande frågor kring själva
kursdagen, men för att du lättare skall minnas vad kursen innehöll så bifogar vi
med detta brev en kort beskrivning av vad kursen innehöll.

Hälsningar

Sixten Nolén Inger Engström
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PILOT - KURSINNEHÅLL

Inledning

- Bakgrund och syfte med kursen
- Presentation av kursprogrammet

AHA-demonstrationer

1. Plötsligt uppdykande hinder

- Skymd sikt och gummibil

2. Rullbilsstation

- "Bältesfilm" (Bassängen)
- Film över krocktest
- Krockad bil från filmen
- Krocksläde
- Huvud från testdocka
- Film över singelolycka
- Rullbil

Teoriblock

1. Problem, orsaker och åtgärder
2. Praktiska tips och råd

Körstilsdemonstrationer

1. Åktur i verklig trafik
2. Bilkörning med vattenskål
3. Avståndsdemonstration

Avslutning
1. Film om ungdomar och alkohol
2. Återbäring och kontrakt
3. Sammanfattning av dagen
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Intervjuguide till Pilotdeltagare två år efter utbildning
(Intervjuguiden återges med komprimerad layout)

Kurstyp: Bana: Ålder: Kön:

Inledning

1a) Vad minns du från inledningen?
1b) Vad var syftet med inledningen tror du?
1c) Tyckte du att inledningen var bra eller dålig? Varför?

Aha-demonstrationer:  1. Blå gummibil

1a) Vad minns du av övningen med den blå bilen?
1b) Vad var syftet med övningen med den blå gummibilen?
1c) Vad lärde du dig av övningen med den blå bilen?
1d) Tycker du att övningen var bra eller dålig? Varför?
1e) Hur har övningen med den blå bilen påverkat din bilkörning, på kort och på
lång sikt?

2. Rullbilsstation
- videofilmer,  - krockad bil, - krocksläde,
- huvud från testdocka, - rullbil

1a) Vad minns du av rullbilsstationen?
1b) Vad var syftet med rullbilsstationen?
1c) Vad lärde du dig av rullbilsstationen?
1d) Tycker du att övningen var bra eller dålig? Varför?
1e) Hur har rullbilsstationen påverkat din bilkörning, på kort och på lång sikt?

Teoriblock
- problem, orsaker, åtgärder - praktiska tips

1a) Vad minns du av teoriblocket?
1b) Vad var syftet med teoriblocket?
1c) Vad lärde du dig av teoriblocket?
1d) Tycker du att teoriblocket var bra eller dåligt? Varför?
1e) Hur har det som sades i teoriblocket påverkat din bilkörning, på kort och på
lång sikt?

1a) Vad minns du av åkturen i verklig trafik?
1b) Vad var syftet med åkturen i verklig trafik?
1c) Vad lärde du dig av åkturen i verklig trafik?
1d) Tycker du att övningen var bra eller dålig? Varför?
1e) Hur har åkturen i verklig trafik påverkat din körning, på kort och på lång sikt?

Körstilsdemonstration: 1. Åktur i verklig trafik
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2. Bilkörning med vattenskål

1a) Vad minns du av körningen med vattenskål?
1b) Vad var syftet med körningen med vattenskål?
1c) Vad lärde du dig av körningen med vattenskål?
1d) Tycker du att övningen var bra eller dålig? Varför?
1e) Hur har körningen med vattenskål påverkat din bilkörning, på kort och på lång
sikt?

3. Avståndsdemonstration

1a) Vad minns du av avståndsdemonstrationen?
1b) vad var syftet med avståndsdemonstrationerna?
1c) Vad lärde du dig av avståndsdemonstrationen?
1d) Tycker du att övningen var bra eller dålig? Varför?
1e) Hur har avståndsdemonstrationen påverkat din bilkörning, på kort och på lång
sikt?

Avslutning: 1.Film om ungdomar och alkohol

1a) Vad minns du av filmen?
1b) Vad var syftet med filmen? (uppfattade de budskapet alkohol?)
1c) Vad lärde du dig av filmen?
1d) Tycker du att filmen var bra eller dålig? Varför?
1e) Hur har filmen påverkat din bilkörning, på kort och på lång sikt?

2. Återbäring och kontrakt

1a) Vad minns du om återbäringen och kontrakt?
1b) Vad var syftet med återbäring och kontrakt?
1c) Tycker du att det är bra eller dåligt att skriva kontrakt och få återbäring?
Varför?
1d) Hur har återbäringen och kontraktet påverkat din bilkörning, på kort och på
lång sikt?

Hela kursen

1a) Vad lärde du dig av hela kursen?
1b) Vad var syftet med kursen?
1c) Tycker du att kursen var bra eller dålig? Varför?

1d) Hur har hela kursen påverkat din bilkörning, på kort och på lång
sikt? (bilbälten och säkerhetsmarginaler/avstånd)

2) Vad var behållningen med hela kursen (det starkaste intrycket)?
3) Hur var fördelningen mellan färdighet och insikt över hela kursen (100%)?
• Färdighet: lära sig att manövrera bilen för att kunna ta sig ur en kritisk situation
• Insikt: lära sig att köra på ett sådant sätt att man inte hamnar i en kritisk

situation
4) Varför valde du att vara med på den här kursen?
5) Vad tycker du om den här typen av kurser? Bra-dåligt. Varför?
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Extra enkätfrågor till deltagare i PILOT-kurser

För drygt två år sedan deltog du i en av våra PILOT-kurser, vår trafiksäkerhetsutbildning för
unga bilförare. Det är visserligen ganska länge sedan du deltog, men vi skulle ändå vilja veta
vad du i dag tycker om den kurs du deltog i.

22. Försök att göra en helhetsbedömning av den kurs du deltog i genom att
sätta ett kryss i de femgradiga skalorna nedan. Tyckte du den var:

Bra � � � � � Dålig �Vet ej

Intressant � � � � � Ointressant �Vet ej

Rolig � � � � � Tråkig �Vet ej

Nyttig � � � � � Onyttig �Vet ej

23a. Har kursdagen på något sätt påverkat ditt beteende som bilförare, antingen på
kort sikt (direkt efter kursen) eller på lång sikt (6 månader eller mer efter kursen)?

Kort sikt Lång sikt
Ja � �

Nej � �

Tveksamt/Vet ej � �

23b. Om du svarat ja på frågan ovan, ange på vilket sätt du påverkats?

� Längre avstånd till framförvarande fordon

� Använder bälte oftare

� Kör försiktigare

� Kör med större säkerhetsmarginaler

Annat sätt: ___________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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23c. Om du inte tycker att kursdagen påverkat dig som bilförare, försök motivera varför.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

24. Försök beskriva det helhetsintryck du har av kursdagen genom att ange
hur mycket av kursinnehållet som du tycker handlade om färdigheter
och/eller insikter.

Färdighet: att lära sig manövrera bilen (agera) på rätt sätt när man befinner sig i
kritiska situationer.

Insikt: att lära sig köra (agera) på ett sådant sätt att man inte hamnar i kritiska
situationer.

Inget Hälften Allt Kan ej
(0%) (50%) (100%) bedöma

Färdighet � � � � � � � � � � � �

Insikt � � � � � � � � � � � �

(Summan av färdighet och insikt ska bli 100%)

Tack för hjälpen!
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Deltagarnas uppfattning av utbildningen beroende på kursvariant

Nedan redovisas svar från enkätfrågor till kursdeltagare (se bilaga 18) avseende
deras uppfattning av utbildningen, men uppdelat på om man gick heldag eller
halvdag respektive fick belöningserbjudande eller inte. Frågornas hela
svarsfördelningar har signifikanstestats även om enbart vissa svarsalternativ
redovisas i figurerna. (Chi-två-test, df = 5 figur 1a–b, df = 2 figur 2a-b, df =1
figur 3a–b, ** = p<0.01, * = p<0.05).
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Underlag för signifikanstester av enkätfrågor

Samtliga signifikanstester som redovisas i denna bilaga har utförts med hjälp av
Statistikprogrammet SPSS 10.0 och proceduren General Linear Model - UNIANOVA.

1. Jämförelse mellan försöks- och kontrollgrupp
Jämförelserna mellan försöks- och kontrollgrupp har justerats med hänsyn till basskillnader
i tre bakgrundsvariabler. Dessa sk Covariater är kön (fr 1), barn (fr 3) samt 
bostadsförhållande (fr 4). De frågor som rör självrapporterade trafikolyckor har även
justerats med hänsyn till exponering (fr 7b).

Justerade Antal F
Fråga Variabel Grupp medelvärde svar (n) (df=1) p

10 Hälsoproblem
Idrottsskador Kontrollgrp 3,44 473 4,052 0,044

Försöksgrp 3,563 1081

Arbetsskador Kontrollgrp 2,325 511 5,807 0,016
Försöksgrp 2,435 1163

Trafikskador Kontrollgrp 2,241 509 0,000 0,987
Försöksgrp 2,24 1174

Luftföroreningar Kontrollgrp 2,283 512 3,491 0,062
Försöksgrp 2,39 1160

Alkohol Kontrollgrp 2,351 522 0,097 0,756
Försöksgrp 2,367 1186

Rökning Kontrollgrp 2,072 520 0,171 0,679
Försöksgrp 2,051 1180

11 Rang av bilegenskaper
 Komfort Kontrollgrp 4,143 539 0,309 0,578

Försöksgrp 4,198 1233

 Prestanda Kontrollgrp 5,816 538 1,521 0,218
Försöksgrp 5,679 1233

 Ekonomi Kontrollgrp 3,593 541 0,862 0,353
Försöksgrp 3,694 1237

 Utseende Kontrollgrp 6,059 536 0,037 0,848
Försöksgrp 6,037 1233

 Tillförlitlighet Kontrollgrp 3,013 541 0,001 0,973
Försöksgrp 3,009 1238

 Användbarhet Kontrollgrp 5,524 540 1,617 0,204
Försöksgrp 5,381 1233

 Ny modell Kontrollgrp 7,871 537 2,873 0,090
Försöksgrp 8,03 1233

 Miljövänlighet Kontrollgrp 5,212 538 0,839 0,360
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Justerade Antal F
Fråga Variabel Grupp medelvärde svar (n) (df=1) p

11 forts. Försöksgrp 5,314 1234

 Säkerhet Kontrollgrp 3,513 538 0,058 0,809
Försöksgrp 3,485 1237

12 Subjektiv körstil 1
 Uppmärksamt Kontrollgrp 1,506 545 0,005 0,944

Försöksgrp 1,504 1248

 Försiktigt Kontrollgrp 2,022 544 0,014 0,906
Försöksgrp 2,025 1245

 Offensivt Kontrollgrp 2,578 534 0,115 0,735
Försöksgrp 2,592 1222

 Tålmodigt Kontrollgrp 2,239 539 2,623 0,105
Försöksgrp 2,182 1246

 Tolerant Kontrollgrp 2,128 541 0,582 0,446
Försöksgrp 2,103 1243

 Hårt Kontrollgrp 2,931 540 2,735 0,098
Försöksgrp 2,993 1238

 Snabbt Kontrollgrp 2,454 541 0,729 0,393
Försöksgrp 2,488 1234

 Behagligt Kontrollgrp 1,851 543 0,562 0,453
Försöksgrp 1,828 1246

 Kraftfullt Kontrollgrp 2,782 540 0,149 0,700
Försöksgrp 2,797 1225

 Fort Kontrollgrp 2,456 542 2,543 0,111
Försöksgrp 2,522 1241

Subjektiv körstil 2
13 Hastighet Kontrollgrp 2,609 542 0,017 0,896

relativt andra Försöksgrp 2,613 1246

14 Avstånd Kontrollgrp 3,335 544 19,620 0,000
relativt andra Försöksgrp 3,508 1247

15 Köra om Kontrollgrp 2,575 545 0,636 0,425
relativt andra Försöksgrp 2,608 1250

16 Omkörd Kontrollgrp 3,013 545 6,958 0,008
relativt andra Försöksgrp 2,909 1250

17 Körmotiv
Transportera sig snabKontrollgrp 2,359 537 1,228 0,268

Försöksgrp 2,403 1243

Köra trafiksäkert Kontrollgrp 1,494 543 0,064 0,800
Försöksgrp 1,486 1246

Körningen är kul Kontrollgrp 2,503 539 1,682 0,195
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Justerade Antal F
Fråga Variabel Grupp medelvärde svar (n) (df=1) p

17 forts. Försöksgrp 2,442 1241

Köra komfortabelt Kontrollgrp 2,02 540 2,564 0,110
Försöksgrp 1,96 1240

Köra från A-Ö Kontrollgrp 1,319 540 3,963 0,047
Försöksgrp 1,263 1240

Köra ekonomiskt Kontrollgrp 2,329 542 0,296 0,586
Försöksgrp 2,304 1244

Köra hänsynsfullt Kontrollgrp 1,694 543 0,149 0,699
Försöksgrp 1,682 1245

Inte köra för mesigt Kontrollgrp 3,577 537 0,009 0,925
Försöksgrp 3,573 1241

Inte köra för häftigt Kontrollgrp 3,265 533 8,936 0,003
Försöksgrp 3,113 1224

Visa att man kör bra Kontrollgrp 2,462 541 2,161 0,142
Försöksgrp 2,388 1233

Uppleva spänning Kontrollgrp 3,508 537 0,000 0,999
Försöksgrp 3,508 1246

Uttrycka känslor Kontrollgrp 3,303 500 0,009 0,924
Försöksgrp 3,307 1180

Köra självständigt Kontrollgrp 2,801 496 1,651 0,199
Försöksgrp 2,733 1138

18 Subjektiv körstil 3
Mjukt Kontrollgrp 2,587 540 0,775 0,379

Försöksgrp 2,549 1240

Fort Kontrollgrp 2,535 541 0,431 0,511
Försöksgrp 2,507 1235

Häva sladd Kontrollgrp 2,688 538 3,470 0,063
Försöksgrp 2,605 1232

Förutseende Kontrollgrp 2,319 540 0,367 0,545
Försöksgrp 2,343 1237

Försiktigt Kontrollgrp 2,623 541 0,013 0,910
Försöksgrp 2,627 1242

 Offensivt Kontrollgrp 2,896 539 0,000 0,995
Försöksgrp 2,895 1219

Hantera kritiska Kontrollgrp 2,532 542 0,218 0,641
situationer Försöksgrp 2,514 1232

Köra med Kontrollgrp 2,54 541 10,868 0,001
säkerhetsmarginaler Försöksgrp 2,394 1237
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Justerade Antal F
Fråga Variabel Grupp medelvärde svar (n) (df=1) p

18 forts. Reagera snabbt Kontrollgrp 2,336 542 1,110 0,292
Försöksgrp 2,377 1239

Säkra bedömningar Kontrollgrp 2,458 540 1,125 0,289
Försöksgrp 2,499 1236

Undvika kritiska Kontrollgrp 2,445 542 1,692 0,194
situationer Försöksgrp 2,393 1240

19 Bältesanvändning
I tätort Kontrollgrp 1,868 542 14,151 0,000

Försöksgrp 1,595 1239

På landsväg Kontrollgrp 1,496 529 7,796 0,005
Försöksgrp 1,335 1218

20 Självrapporterad trafikolycka
Kontrollgrp 1,330 473 1,389 0,239
Försöksgrp 1,300 1114

Kontrollgrp 0,408 476 0,862 0,353
Försöksgrp 0,364 1121

21 Attitydpåståenden
SM tresek Kontrollgrp 1,752 542 4,113 0,043

Försöksgrp 1,665 1244

SM avstånd Kontrollgrp 3,673 541 1,486 0,223
Försöksgrp 3,747 1240

Kontrollgrp 1,489 542 0,053 0,818
Försöksgrp 1,502 1246

Kontrollgrp 2,631 542 0,004 0,953
Försöksgrp 2,627 1245

Kontrollgrp 4,873 543 0,383 0,536
Försöksgrp 4,889 1244

Kontrollgrp 1,399 542 7,893 0,005
Försöksgrp 1,286 1247

Kontrollgrp 2,151 544 0,861 0,354
Försöksgrp 2,098 1245

Kontrollgrp 4,384 542 14,879 0,000
Försöksgrp 4,58 1247

SM chansa Kontrollgrp 4,058 542 0,369 0,544
Försöksgrp 4,094 1243

Kontrollgrp 4,437 542 0,001 0,976
Försöksgrp 4,439 1247

Kontrollgrp 1,3 540 0,558 0,455
Försöksgrp 1,329 1241

Olycka senaste tre 
åren

Antal olyckor 
senaste tre åren

SM marginaler 

Alkohol inte en 
droppe 

Bälte ok slarva i 
tätort 

Alkohol ok om lite 

Hast gränser 
behållas 

Alkohol onykter 
förare 

Bälte viktigt korta 
sträckor 

Hast vinner sällan 
på hög hast 
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Justerade Antal F
Fråga Variabel Grupp medelvärde svar (n) (df=1) p

21 forts. Kontrollgrp 2,667 545 5,832 0,016
Försöksgrp 2,809 1245

Bälte ej nytta i 30 Kontrollgrp 4,515 544 14,630 0,000
Försöksgrp 4,677 1240

Kontrollgrp 4,612 543 7,851 0,005
Försöksgrp 4,722 1244

Kontrollgrp 3,767 542 2,534 0,112
Försöksgrp 3,838 1242

Kontrollgrp 2,612 542 0,365 0,546
Försöksgrp 2,66 1245

Kontrollgrp 3,974 544 3,736 0,053
Försöksgrp 4,109 1246

Kontrollgrp 3,464 541 2,208 0,137
Försöksgrp 3,557 1237

Kontrollgrp 2,138 543 17,715 0,000
Försöksgrp 1,916 1243

Kontrollgrp 3,387 543 0,105 0,746
Försöksgrp 3,408 1245

Kontrollgrp 1,322 540 0,050 0,823
Försöksgrp 1,314 1244

Kontrollgrp 1,975 543 2,415 0,120
Försöksgrp 1,891 1247

Kontrollgrp 2,122 543 18,503 0,000
Försöksgrp 1,926 1246

2. Jämförelse mellan hel- och halvdagskurser samt med och utan belöningserbjudande
Jämförelserna nedan har justerats med hänsyn till basskillnader i fem bakgrundsvariabler.
Dessa sk Covariater är kön (fr 1), födelseår (fr 2), eventuella barn (fr 3), 
ortstorlek (fr 5) samt bilkörning på landsbygd (fr 7c). De frågor som rör självrapporterade
trafikolyckor har även justerats med hänsyn till exponering (fr 7b). Enbart jämförelser som
resulterat i ett signifikansvärde under 0.05 redovisas nedan. Om en och samma jämförelse
gäller fyra "justerade medelvärden" avses en sk interaktion mellan hel-/halvdag och belöning.

Justerade Antal F
Fråga Variabel Grupp medelvärde svar (N) (df=1) Sig.

10 Hälsoproblem Heldag 3,484 466 5,302 0,022
Idrottsskador Halvdag 3,662 372

Hast betydelsen 
överdriven 

SM unga högre risk 

Hast ok om skicklig 

Bälte ej nytta i låg 
hast 

SM ungas 
marginaler 

Alkohol 0-gräns

Hast gränser borde 
höjas 

Bälte besvärligt 
korta sträckor

SM säkra före 
osäkra 

SM lugn och mjukt 

SM unga små 
marginaler 
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Justerade Antal F
Fråga Variabel Grupp medelvärde svar (n) (df=1) p

11 Rang av bilegensk. Heldag-belöning 5,474 276 6,267 0,012
Prestanda Heldag-ej bel. 5,781 237

Halvd-belöning 5,818 239
Halvd-ej bel. 5,41 162

12 Subjektiv körstil 1 Belöning 2,851 543 5,175 0,023
Kraftfullt Ej belöning 2,744 411

16 Omkörd Heldag 2,872 548 4,312 0,038
relativt andra Halvdag 2,977 426

18 Subjektiv körstil 3
Köra med Heldag 2,323 544 6,93 0,009
säkerhetsmarg. Halvdag 2,468 422

Belöning 2,314 547 8,682 0,003
Ej belöning 2,477 419

Reagera snabbt Belöning 2,326 550 7,39 0,007
Ej belöning 2,458 416

Säkra bedömningar Heldag 2,458 546 5,669 0,017
Halvdag 2,571 417

Belöning 2,45 546 7,086 0,008
Ej belöning 2,576 417

Undvika kritiska Heldag 2,341 546 3,948 0,047
situationer Halvdag 2,442 420

Belöning 2,339 549 4,215 0,04
Ej belöning 2,444 417

19 Bältesanvändning Heldag 1,284 541 4,055 0,044
På landsväg Halvdag 1,421 424

20 Självrapporterad trafikolycka
Heldag-belöning 1,251 263 5,151 0,023
Heldag-ej bel. 1,364 223
Halvd-belöning 1,311 241
Halvd-ej bel. 1,281 149

21 Attitydpåståenden Heldag 3,448 544 5,23 0,022
Hast ok om skicklig Halvdag 3,263 425

SM unga små marg. Heldag-belöning 1,87 293 4,719 0,03
Heldag-ej bel. 1,94 252
Halvd-belöning 1,979 258
Halvd-ej bel. 1,807 167

Vinner sällan på Belöning 2,198 554 4,044 0,045
höga hastigheter Ej belöning 2,051 417

Olycka senaste tre 
åren
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Underlag för signifikanstester av försäkringsrapporterade trafikskador

1. Analys av genomsnittligt antal försäkringsrapporterade trafikskador per person
Signifikanstesterna i tabellen nedan har utförts med hjälp av
statistikprogrammet SPSS 10.0 och proceduren General Linear Model - UNIANOVA.
Jämförelserna på totalnivån har justerats med hänsyn till eventuella basskillnader i två sk
covariater, kön och ålder. Jämförelser på könsuppdelad nivå är enbart justerad efter ålder.

Justerade Antal F
Gruppjämförelse medelvärde personer (df=1) p-värde
Ett år efter utbildningen
Totalt Kontrollgrp 0,0812 633 0,005 0,945

Försöksgrp 0,0802 1242

Män Kontrollgrp 0,0873 424 0,078 0,780
Försöksgrp 0,0822 912

Kvinnor Kontrollgrp 0,0680 209 0,084 0,772
Försöksgrp 0,0752 330

Totalt Heldag 0,0732 683 0,760 0,383
Halvdag 0,0884 559

Män Heldag 0,0771 510 0,372 0,542
Halvdag 0,0897 402

Kvinnor Heldag 0,0631 173 0,281 0,596
Halvdag 0,0807 157

Totalt Belöning 0,0839 687 0,130 0,718
Ej belöning 0,0776 555

Män Belöning 0,0785 499 0,225 0,635
Ej belöning 0,0883 413

Kvinnor Belöning 0,0978 188 2,428 0,120
Ej belöning 0,0460 142
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Justerade Antal F
Gruppjämförelse medelvärde personer (df=1) p-värde
Två år efter utbildningen
Totalt Kontrollgrp 0,1740 537 0,092 0,762

Försöksgrp 0,1670 1103

Män Kontrollgrp 0,1890 364 0,059 0,808
Försöksgrp 0,1830 811

Kvinnor Kontrollgrp 0,1330 173 0,034 0,854
Försöksgrp 0,1270 292

Totalt Heldag 0,1750 610 0,379 0,538
Halvdag 0,1580 493

Män Heldag 0,1950 458 0,722 0,396
Halvdag 0,1680 353

Kvinnor Heldag 0,1190 152 0,028 0,868
Halvdag 0,1270 140

Totalt Belöning 0,1650 620 0,011 0,917
Ej belöning 0,1680 483

Män Belöning 0,1720 453 0,368 0,544
Ej belöning 0,1910 358

Kvinnor Belöning 0,1450 167 0,913 0,340
Ej belöning 0,1010 125
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