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Personbilsförares förväntningar och föreställningar om låsningsfria bromsar och 
antisladdsystem 
av Anna Vadeby, Mats Wiklund och Sonja Forward 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
I denna studie studeras bilförares uppfattning om och erfarenhet av låsningsfria bromsar 
och antisladdsystem. För att beskriva vilken effekt de tekniska stödsystemen har på 
bilförares inställning och vilja att köra på ett speciellt sätt har en utökad version av 
teorin om avsiktligt beteende ”Theory of planned behaviour” använts. Förarnas avsikt 
(intention) att köra på ett visst sätt har studerats i tre kritiska körsituationer. Situation 1 
innebär att man har bråttom och då lägger sig nära framförvarande bil för att skynda 
på, situation 2 att man genomför en omkörning när det ligger snömodd i mitten av 
vägen och situation 3 att man kör enligt hastighetsgränsen 90 kilometer i timmen vid 
ösregn och med stora vattensamlingar på vägen.  

Undersökningen genomfördes under hösten 2008 med hjälp av en postenkät som 
skickades ut till 1 000 personbilsförare av bilar med antisladdsystem och 1 000 förare 
av liknande bilar utan antisladdsystem. Totalt besvarades 959 enkäter vilket innebär en 
svarsfrekvens på 48 %. Svarsfrekvensen är något högre (53,3 %) bland dem som kör en 
bil med antisladdsystem jämfört med dem som kör en bil utan antisladdsystem (46,7 %).  

De undersökta förarna består av 26 % kvinnor och 74 % män. Detta kan jämföras med 
den senaste svenska nationella resvaneundersökningen RES 2005–2006 där det 
uppskattades att 31 % av det totala trafikarbetet utfördes av kvinnor. Medelåldern hos 
de undersökta förarna var 52,6 år, vilket kan jämföras med RES 2005–2006 där 
medelåldern hos bilförarna i Sverige skattades till 46,1 år.  

Resultaten visar att ca 90 % av förarna till bilar med antisladdsystem känner till att bilen 
är utrustad med systemet. Studerar vi förarna av bilar utan antisladdsystem anger drygt 
35 % felaktigt att bilen är utrustad med antisladdsystem. Nästan alla bilförarna (drygt 
95 %) är medvetna om att de har låsningsfria bromsar. 

För såväl de låsningsfria bromsarna som antisladdsystemen uppger förarna att de främst 
märkt av att systemen aktiverats på snöig/isig väg. Det är även under dessa förhållanden 
som man tror sig ha mest nytta av systemen. 

I risksituationerna 1–3 uppger sig förarna genomgående vara mer riskbenägna när de 
föreställer sig att de har stödsystem jämfört med när de inte har det. Riskbenägenhetens 
ökning är ungefär lika stor oavsett ålder och kön. I situationerna 2 och 3, där antisladd-
system är det jämförda stödsystemet, är riskbenägenhetens ökning större för förare som 
kör bilar med antisladdsystem jämfört med dem som kör bil utan.  

Analysen visar att även män är mer riskbenägna än kvinnor. När det gäller ålder finns 
ett genomgående mönster nämligen att den yngsta åldersgruppen alltid tillhör den eller 
de åldersgrupper som har störst riskbenägenhet. Den yngsta åldersgruppen (18–29 år) är 
i situation 1 mer riskbenägen än 50–64 år, i situation 2 mer riskbenägen än förare 50 år 
och uppåt och i situation 3 mer riskbenägen än bilförarna 30 år och uppåt. 

Analyserna enligt ”Theory of planned behaviour” visar att attityd, subjektiv norm och 
upplevd känsla av kontroll har olika stor betydelse för förarens riskbenägenhet i de tre 
situationerna samt att modellen förklarar en stor del av förarnas avsikt (41–70 %). I 
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situation 1 är det den upplevda kontrollen som har störst inverkan på avsikten, medan i 
situationerna 2 och 3 är det attityden som har störst inverkan. Resultaten visar även att 
intentionen förklaras av samma faktorer oavsett om bilen är utrustad med ett tekniskt 
stödsystem eller inte. Om man upplever att man har kontroll över situationen, en positiv 
attityd och en acceptans från andra är man mera benägen att köra på ett riskfyllt sätt.  

En viktig slutsats från denna studie är att förare är mer benägna att köra på ett riskfyllt 
sätt när de föreställer sig att bilen har ett visst tekniskt stödsystem än utan. Detta kan 
resultera i att den ökade säkerheten som systemet skall bidra med försämras eftersom 
föraren kompenserar för detta genom att öka den egna risken. 

Då en enkätstudie inte mäter förarnas faktiska beteende ser vi ett behov av fortsatt 
forskning inom följande områden: 

• Studera generellt förarbeteende vid körning med och utan systemet samt 
förarnas förmåga att hantera kritiska situationer där systemet är till nytta 
genom en simulatorstudie.  

• Studera långtidseffekter (6–12 månader) och om förare anpassar sin körning 
utifrån vilket stödsystem deras bil är utrustad med hjälp av så kallade ”Field 
Operational Test” (FOT-studier).  

• Ytterliggare enkätstudie för att förklara vilka specifika attityder och normer 
(indirekta mått) som påverkar intentionen. Resultaten från en sådan studie kunde 
sedan ligga till grund för t.ex. en informationskampanj och förarutbildning. 
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The expectations and views of car drivers concerning antilock brakes (ABS) and 
electronic stability control (ESC) systems 
by Anna Vadeby, Mats Wiklund and Sonja Forward 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The views of car drivers concerning antilock brakes (ABS) and electronic stability 
control (ESC) systems, and their experience of these, have been studied. In order to 
describe what effect the technical support system has on the driver’s intention to drive 
in a certain way, an extended version of the “Theory of planned behaviour” has been 
used. The drivers’ intentions to behave in a certain way in three critical driving 
situations have been studied. In Situation 1, the driver is in a hurry and tailgates the car 
in front to make it hurry up, in Situation 2 the driver overtakes when there is slush in the 
middle of the carriageway, and in Situation 3 the driver drives at the speed limit of 90 
km/h when there is heavy rain and there are large puddles on the road. 

The investigation was performed as a questionnaire survey sent by post to 1 000 car 
drivers with an electronic stability control system and to 1 000 drivers of similar cars 
without an electronic stability control system. The investigation was carried out in the 
autumn of 2008. A total of 959 questionnaires were answered, i.e. a response rate of 
48%. The response rate is slightly higher (53.3%) among those who drive a car with an 
electronic stability control system than among those without an electronic stability 
control system (46.7%). 

Of the investigated drivers 26% are women and 74% are men. This can be compared 
with the most recent Swedish national travel pattern survey RES 2005–2006 where it 
was estimated that 31% of the total traffic mileage was performed by women. The mean 
age of the investigated drivers was 52.6, whereas in RES 2005–2006 the mean age of 
car drivers in Sweden was estimated at 46.1. 

The results show that about 90% of the car drivers with an electronic stability control 
system know that the car is equipped with the system. If the car drivers without an 
electronic stability control system are studied, more than 35% erroneously state that the 
car has the system. Almost all drivers (over 95%) are aware that they have antilock 
brakes. 

For both the antilock brakes and the electronic stability control systems, the drivers state 
that they have noticed that the systems were mainly activated on snowy/icy roads. They 
also think that the system is most beneficial under such conditions. 

In the above risk situations, the drivers consistently state that they are more likely to 
take a risk when they think they have the support system, than when they do not have it. 
The increased tendency to take risks is approximately the same for the three situations. 
In situation 2 and 3, where the support system under comparison is the electronic 
stability control system, the car drivers which have an electronic stability control system 
have a greater tendency to increase their risk taking than the car drivers which have no 
electronic stability control system.  

The results also show that men are more risk-prone than women. As regards the age, 
there is a consistent pattern that the youngest age group is always represented in the age 
group or groups which have the highest tendency to take risks. In Situation 1, the 
youngest age group (18–29) is more risk-prone than those in the 50–64 age group, in 
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Situation 2 they are more risk-prone than drivers of 50 and above, and in Situation 3 
they are more risk-prone than drivers of 30 and above. 

It is also shown that when “Theory of planned behaviour” is used, the intentions 
between 41–70% of the drivers are explained by the model. The driver’s attitude, 
subjective norm and perceived behavioural control are of different importance in the 
three critical driving situations. In situation 1, perceived behavioural control has most 
effect on the intention, whilst in situation 2 and 3 it is the attitude that is most 
prominent. The driver’s intention is explained by the same factors no matter whether the 
car is equipped with the technical support system or not.  

One conclusion of importance is that drivers are more risk-prone when they think they 
have a certain technical support system than when they think they do not have the 
system. This can lead to that the increased safety offered by the system is impaired due 
to that the driver compensates for the increased safety offered by the system by 
increasing his or her risk. 

Future studies suggested based on the findings in this study are: 

• A simulator study of driver behaviour focusing on driving with and without a 
certain technical support system and the driver’s ability to handle the system in 
certain critical situations. 

• Study long-term effects (6–12 months) by Field Operational Tests (FOT). 

• A survey to explain in more detail which specific attitudes and norms that 
influence the driver’s intention. The results from such a study can be used in 
driver education and information.  
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1 Inledning  
Idag sker en snabb utveckling av nya tekniska stödsystem i bilar och många nya bilar 
utrustas med olika typer av tekniska stödsystem. Två vanliga system är låsningsfria 
bromsar och antisladdsystem. Låsningsfria bromsar brukar förkortas med ABS, 
Antilock Braking System/Anti Blocker System. För antisladdsystem använder olika 
tillverkare olika förkortningar, den generiska beteckningen är dock ESC som är en 
förkortning av Electronic Stability Control. Några exempel på andra förkortningar av 
antisladdsystem är ESP, Electronic Stability Program (Audi, Mercedes och Saab), VSC, 
Vehicle Stability Control (Toyota, Lexus) och DSTC (Volvo).  

De låsningsfria bromsarna introducerades i slutet av 1980-talet och antisladdsystem 
började installeras i större skala i personbilar i början av 2000-talet. Enligt Vägtrafik-
inspektionen (2008) har andelen nya bilar med antisladdsystem som säljs i Sverige ökat 
från 15 % 2003 till 96 % 2007.  

Låsningsfria bromsar förhindrar låsning av ett individuellt hjul genom att reglera broms-
trycket i bromsoket. Trycket regleras genom att öppna och stänga ventiler i den hydrau-
liska slinga som överför tryck från bromspedal till bromskloss. Systemet använder en 
kuggkrans och en sensor på varje hjul för att mäta hjulets rotationshastighet. Baserat på 
mätningarna kan systemet avgöra när ett hjul låser sig, när det händer aktiveras system. 
Detta innebär att man inte förlorar styrförmågan under bromsförloppet utan kan fortsätta 
bromsa och styra samtidigt. Aktiveringen hörs normalt som ett rasslande ljud och kan 
kännas som vibrationer i bromspedalen. För att utnyttja fördelarna med låsningsfria 
bromsar bör trycket på bromspedalen vara konstant högt under hela inbromsningen. 

Ett antisladdsystem är i första hand tänkt att hjälpa föraren bibehålla stabilitet, dvs. inte 
sladda eller tappa kontroll av fordonet, Systemet aktiveras baserat på hur föraren styr 
och gasar, på så sätt interagerar systemet och föraren. Aktiveringskriteriet för att 
antisladdsystemet ska gripa in är, lite förenklat, att girvinkelhastigheten hos fordonet 
inte stämmer överens med ratt/hjulvinkeln. Antisladdsystemet bromsar hjulen indivi-
duellt vid förlorad stabilitet. Figur 1 visar att vid högersväng bromsar antisladdsystemet 
(ESC) vänster framhjul vid överstyrning, dvs. för hög girvinkelhastighet, och antisladd-
system bromsar höger bakhjul vid understyrning, dvs. vid för låg girvinkelhastighet. 
Många system använder även motorstyrning för att strypa effekten samt slår av fart-
hållaren. Antisladdsystemet kopplas in utan att föraren agerar aktivt, oftast indikerar 
endast en varningslampa att systemet är aktiverat (det finns dock även system som även 
ger en ljudsignal). 
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Figur 1  Kurvtagning med och utan antisladdsystem (ESC) vid överstyrning, till vänster, 
och vid understyrning, till höger. (Källa: Linder m.fl. 2007a.) 
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1.1 Bakgrund 
I två litteraturstudier studeras olika aspekter av tekniska stödsystem, bland annat hur 
man uppskattar trafiksäkerhetseffekter av säkerhetssystem såsom låsningsfria bromsar 
och antisladdsystem (Linder m.fl., 2007a, b). Några slutsatser från dessa studier är att 
många förare saknar kunskap om funktionen hos antisladdsystem och låsningsfria 
bromsar samt att det behövs mer forskning om hur systemen påverkar förarnas 
riskbenägenhet.  

I en studie av Lie m.fl. (2004, 2006) tas problemet upp att man inte vet huruvida 
förarnas körsätt påverkas av om de kör en bil med respektive utan antisladdsystem. 
Detsamma gäller även hur systemen utnyttjas när trafikanten fått en längre erfarenhet av 
hur det fungerar. Långtidseffekten kan vara positiv i de fall föraren lär sig att bättre 
utnyttja de fördelar systemet erbjuder. Ofta kan man dock misstänka att ett system på 
lång sikt har mindre positiv effekt än vad man räknar med i samband av introduktionen 
beroende på att trafikanten kompenserar för den ökade säkerheten. Detta fenomen 
behandlas teoretiskt av Näätänen och Summala (1976) i deras noll-risk teori samt av 
Wilde (1996, 2001) i hans risk-homeostasis teori. Noll-risk teorin innebär något 
förenklat att föraren anpassar sin körning så att han/hon själv inte upplever någon 
subjektiv risk. Wildes risk-homeostasis teori innebär att människan accepterar en viss 
nivå av risk och sedan anpassar sitt sin bilkörning så att denna risknivå bibehålls. 

Vidare redovisar Broughton & Baughan (2000) resultat från en postenkätstudie som 
TRL (Transport Research Laboratory i Storbritannien) genomförde bland körkortsinne-
havare i Storbritannien. I enkäten ställdes flera frågor om kunskapen om ABS, hur det 
ska användas och hur det fungerar i olika situationer. Vidare ställdes frågor om 
respondenten kör en bil utrustad med ABS och i så fall hur de upplevde att ABS 
fungerar. Man fann bland annat att respondenterna hade bristfällig kunskap om hur 
systemet fungerade.  

En liknande studie genomfördes av Alnervik m.fl. (2008) där ett urval av 320 fordons-
ägare till personbilar med respektive utan antisladdsystem fick en postenkät med frågor 
om antisladdsystem. Några slutsatser från denna studie var att alla förare inte visste om 
att deras bil inte hade antisladdsystem samt att de trodde att andras körbeteende påver-
kades mer än deras eget av att bilen hade antisladdsystem. 

Även en fokusgruppsstudie har utförts för att få reda på mer om personbilsförares 
erfarenheter och kunskaper om antisladd, (Hjort m.fl., 2009). Fem personer från 
Linköpingsområdet med erfarenhet av att köra en bil med antisladdsystem (Audi A4) 
deltog i fokusgruppen där fokus låg på förarbeteende. I fokusgruppen var alla medvetna 
om att deras bil hade antisladdsystem och samtliga hade upplevt att systemet aktiverats. 
Ingen av förarna trodde att man hade förändrat sitt körbeteende på grund av att de hade 
antisladdsystem i bilen. 

Det finns flera studier som visar på uppskattade trafiksäkerhetseffekter av låsningsfria 
bromsar och antisladdsystem. Vad gäller låsningsfria bromsar så visar studierna på 
något olika resultat, t.ex. så uppskattar Evans (1995) trafiksäkerhetseffekten till  
13 (±4) % på våt vägbana och 4 (±13) % på snöig/isig vägbana medan Farmer (2001) 
inte ser någon effekt på dödsolyckor. För antisladdsystem visar de flesta studier på 
positiva effekter. Som exempel kan nämnas att Lie m.fl. (2006) uppskattar trafiksäker-
hetseffekten till 16,7 (±9.3) % för alla skadegrader och 21,6 (±12,8) % för dödade och 
svårt skadade.  
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Vägverkets rekommendation från Claes Tingvall, Vägverket (2005) är att: 

"Vägverket rekommenderar dem som köper nya bilar att välja bilar med antisladd-
system. Dessutom uppmanar Vägverket fordonsindustrin, importörer och handel att 
sluta sälja bilar utan antisladdsystem så snart som möjligt". (Källa: 
http://www.vv.se/filer/24496/esp_presskonf.pdf, 2009-02-05) 

 
1.2 Teoribeskrivning 
För att belysa vilka faktorer som förklarar en individs intentioner att köra bil på ett 
riskabelt sätt med respektive utan låsningsfria bromsar/antisladdsystem har vi utgått 
ifrån teorin om avsiktligt beteende ”Theory of planned behaviour” (Ajzen, 1985). Enligt 
teorin påverkas en persons beteende av hennes intention vilken i sin tur påverkas av tre 
faktorer, attityd till beteendet, subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll av 
beteendet, se Figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2  Samband enligt teorin om avsiktligt beteende (Ajzen, 1989). 

Attityden beskriver individens uppfattning om vilka konsekvenser ett specifikt beteende 
får. Den subjektiva normen mäter en form av socialt tryck och beskriver hur individen 
tror att andra skulle reagera om beteendet utfördes. Upplevd känsla av kontroll av 
beteendet är ett uttryck för individens egen upplevelse av den egna förmågan att 
bemästra situationen och inte den faktiska förmågan (Schifter och Ajzen, 1985). Dessa 
mått beskrivs som direkta mått eftersom de har en direkt effekt på intention. De faktorer 
som påverkar de direkta måtten beskrivs som indirekta och beskrivs som föreställning 
om beteendet, föreställning om normen och föreställning av kontroll:  

 Föreställning om beteendet är kopplat till hur viktigt man tycker dessa 
föreställningar är. 

 Föreställning om normen är kopplad till om man vill anpassa sig till denna 
norm. 

Föreställning om 
beteendet och 
Värdering av 

effekt 

Attityd 
till beteendet 

Föreställning om 
normen och 
Viljan till 

anpassning 

Subjektiv 
norm Intention Beteende 

Föreställning av 
kontroll och 

Upplevda resurser

Upplevd känsla 
av kontroll  
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 Föreställning av kontroll är kopplat till den egna upplevda förmågan och hur lätt 
eller svårt något upplevs. Föreställningen av kontroll är påverkad av tidigare 
erfarenheter, antingen egna eller andras.  

 

En rad olika meta-analyser har visat att attityd och subjektiv norm förklarar 33 till 50 % 
av intentionen (Armitage & Conner, 2001a; Sherran & Taylor, 1997). Då upplevd 
känsla av kontroll läggs till ökar förklaringsvärdet med 5 till 12 procentenheter 
(Armitage & Conner, 2001a; Sherran & Taylor, 1997). Inom transportforskningen har 
modellen även använts för att bl.a. förklara hastighetsöverträdelser i tätort med goda 
resultat (Forward, in press; Parker et al., 1992; Wallén Warner & Åberg, 2008). I de två 
första studierna förklarade modellen 47 % av intentionen och i den sistnämnda 31 %.  

Därefter har en rad olika försök gjorts där man lagt till ytterligare variabler för att öka 
förklaringsvärdet. En sådan variabel är deskriptiv norm (uppfattad norm) dvs. hur man 
tror andra skulle handla i samma situation. Denna variabel är ett direkt mått som liknar 
subjektiv norm men istället för att mäta vad man borde göra så mäter den hur något 
verkar vara, dvs. vad som upplevs som normalt. I en meta-analys där 14 olika studier 
ingick så fann man att deskriptiv norm ökade förklaringsvärdet med ytterligare 
5 procentenheter (Rivis & Sheeran, 2003b). Denna variabel har även testats inom 
transportforskningen där den beroende på situation ökat förklaringsgraden med allt från 
1 till 10 procentenheter givet att attityd, subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll 
ingår i analysen (Forward, 2008). Den situation som förklarades bäst var en som 
bedömdes vara mycket riskfylld (omkörning vid dålig sikt) något som även andra 
studier funnit (Rivis & Sheeran, 2003b). En möjlig förklaring är att man i riskfyllda 
situationer påverkas mera av vad man tror andra skulle göra än i mindre riskfyllda 
situationer.  

 
1.3 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva vilka kunskaper, behov, förväntningar och föreställningar 
bilförare har om tekniska stödsystem såsom låsningsfria bromsar, ABS och antisladd-
system. Häri ligger även att ta reda på om förarna har kunskap om vilka tekniska 
stödsystem deras bil är utrustad med och om förarnas uppfattning om systemen skiljer 
sig åt beroende på om man kör en bil med respektive utan antisladdsystem. 

I denna studie används en utökad version av teorin om avsiktligt beteende ”Theory of 
Planned Behaviour” där även uppfattad norm (deskriptiv norm) ingår. Syftet har varit 
att dels beskriva vilken effekt den tekniska utrustning har på bilförares inställning och 
vilja att köra på ett speciellt sätt, dels hur väl den utökade modellen kan förklara deras 
intentioner.  

Eftersom tidigare studier visat på att förares riskbenägenhet skiljer sig åt beroende på 
ålder (Engström, Gregersen, Hernetkoski, Keskinen & Nyberg, 2003; Parker m.fl., 
1992) och kön (DeJoy, 1992; McKenna, Stanier & Lewis, 1991) kontrollerade denna 
studie för dessa två faktorer.  

Fokus i denna studie ligger på användbarhet, inte på teknisk funktionalitet. 
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2 Metod 
Det finns många olika tekniska stödsystem på marknaden och vi har valt att fokusera på 
två av dessa: ett etablerat system – låsningsfria bromsar (ABS) och ett relativt nytt 
system – antisladdsystem. För båda dessa system finns utvärderingar av trafiksäkerhets-
effekter gjorda baserade på data från trafikolyckor, se t.ex. Linder m.fl. (2007a) för en 
sammanfattning. 

 
2.1 Datainsamlingsmetod 
Undersökningen genomfördes som en postenkät (se Bilaga 1) med två påminnelser. 
Enkäten skickades ut i september 2008. Efter ca en vecka skickades ett påminnelse-
vykort och efter ytterliggare drygt en vecka så skickades en ny enkät ut till dem som 
ännu inte svarat. Slutdatum för datainsamlingen sattes till ca två veckor efter att 
påminnelseenkäten skickats ut.  

För att motivera respondenten att svara delades 100 trisslotter ut bland dem som deltog i 
studien, se missivbrevet i Bilaga 1. 

 
2.2 Urvalsförfarande 
Egentligen studeras två målpopulationer dels förare av bilar som är utrustade med 
antisladdsystem, dels förare av bilar som inte är utrustade med antisladdsystem, men 
som övrigt liknar bilarna med antisladdsystem.  

Detta har varit förenat med en hel del svårigheter. Orsaken är att det i fordonsregistret 
inte finns uppgifter om vilka bilar som har respektive inte har antisladdsystem. 
Följaktligen är det svårt att få uppgift om förekomst av antisladdsystem för de 
bilmodeller där detta funnits som tillval. Därför är man hänvisad till att studera förare 
som kör bilar som antingen har antisladdsystem som standard eller där antisladdsystem 
inte finns som tillval. Vi har valt bilmodeller med stor försäljningsvolym och där det 
finns god kunskap om i vilken utsträckning de är utrustade med antisladdsystem. 

För att göra ett urval av bilmodeller som dels har antisladdsystem som standard, dels 
inte har antisladdsystem (inte heller som tillval) har statistik som Folksam sammanställt 
utnyttjats 
(http://www.folksam.se/testergodarad/bilen/valjrattbil/hursakerarbilen/1.25619,  
2009-02-09). I de båda grupperna har vi strävat efter att ha likvärdiga bilar såväl 
storleksmässigt som standardmässigt. Gruppen med antisladdsystem kommer dock av 
naturliga skäl innehålla något nyare årsmodeller. För utvalda bilmodeller, se Tabell 1. 
Tabell 1  Utvalda bilmodeller med respektive utan antisladd, årsmodell inom parentes. 

Bilmodeller med antisladd Bilmodeller utan antisladd 

Audi A4 (2001–2007) SAAB 93 (1999–2002) 

Volvo S40/V50 (2004–2007) Toyota Corolla (1999–2002) 

VW Passat (2005–2007) Renault Laguna (1999) 

Scoda Octavia (2005–2007) Volvo S70/V70 (1999–2000) 

Citroén C5 (2004–2007)  

Ford Mondeo (2007)  

Det antas att samtliga bilmodeller i Tabell 1 har ABS. 
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Urvalsramen är bilar, enligt Tabell 1, ägda av fysiska personer. Varje fordon definierar 
ett kluster av förare som använder fordonet. Vi har gjort ett tvåstegsurval enligt 
följande:  

1. Stratifierat urval av 2 000 fordon från fordonsregistret, 1 000 fordon med anti-
sladd och 1 000 fordon utan (2008-09-03). För att få en spridning mellan de 
olika bilmodellerna har vi låtit antalet fordon av en viss bilmodell vara propor-
tionellt mot antalet sålda nya bilar respektive år. (Nyregistreringsstatistik, BIL 
Sweden, Stockholm) 

2. Val av en av de personer i hushållet som kör bilen. Detta görs genom att vi 
missivbrevet ber att ”den person i hushållet som använder bilen med 
registreringsnummer … och fyller år först på året” fyller i enkäten, se 
missivbrevet i Bilaga 1. Bilförarens urvalssannolikhet blir då omvänt 
proportionell mot antalet användare av respektive bil.  

Det innebär att alla förare, såväl yngre som äldre, kvinnor som män, har en möjlighet att 
komma med i urvalet. Om vi inte hade gjort ett andra steg i urvalet hade enbart ägare 
ingått i urvalet. 

Tvåstegsurvalet innebär att förare som finns i hushåll med enbart en bilförare kommer 
att vara överrepresenterade i urvalet. För att spegla hela populationen bör därför en 
viktning med antalet bilförare i hushållet göras, se exemplet nedan. Viktningen är viktig 
då man ska skatta t.ex. populationsmedelvärden, däremot har den mindre betydelse vid 
sambandsanalyser såsom t.ex. regressionsanalyser. I kommande analyser kommer 
därför redovisade resultat genomgående vara viktade förutom då sambandsanalyser 
görs. 

Exempel: Antag att populationen vi vill studera består av 1,5 miljoner bilförare varav 
1 miljoner bilägare. Hälften av dessa bor i hushåll med enbart en bilförare och hälften i 
hushåll med två bilförare. Om vi drar ett stickprov på 100 bilförare enligt urvalsmeto-
diken ovan kommer vi att få ungefär 50 förare som bor i enförarhushåll och 50 som bor 
i hushåll med två bilförare. Då populationen består av 1/3 förare i enförarhushåll och 
2/3 i tvåförarhushåll bör en viktning göras av dem som svarat för att få överensstäm-
melse mellan stickprovet och populationen.  
Urvalsförfarandet ovan innebär att den population vi faktiskt studerar är förare av bilar 
med antisladdsystem och förare av bilar utan antisladdsystem enligt Tabell 1. 

 
2.3 Enkätens innehåll  
Enkäten innehåller tre delar som beskrivs nedan. 

Vissa av frågorna i enkäten är kopplade till hushållens bil som slumpades ur fordons-
registret. Detta anges i enkäten genom att frågan innehåller hänvisning till ”bilen med 
registreringsnummer …”. 

 
2.3.1 Bakgrundsfrågor 
Här ställs frågor om ålder, kön, högsta utbildning, aktuell körsträcka hos respondenten. 
Vi frågar även hur många personer som använder bilen i hushållet, detta för att kunna 
vikta resultaten efter strategin i tvåstegsurvalet som beskrivits i avsnitt  2.2. 
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2.3.2 Frågor som beskriver riskbenägenhet och dess orsaker 
I enkäten får respondenten ta ställning till tre situationer med riskbeteenden. För varje 
situation får respondenten svara på ett antal frågor.  

De tre situationerna är: 

Situation 1: Tänk dig att det regnar och att du kör bil på en landsväg enligt hastighets-
begränsningen 90 km/h. Du är ensam i bilen och har hamnat bakom en personbil som 
kör ca 10 km/h långsammare än du. Du har lite bråttom och det är mycket svårt att köra 
om. Du lägger dig precis bakom den framförvarande bilen för att pressa fram en högre 
hastighet. För varje fråga: tänk dig att du kör en bil med respektive utan ABS, dvs. sätt 
ett kryss på varje rad. 

 

Situation 2: Tänk dig att du kör bil på en landsväg där det nyligen har snöat. Du kör 
enligt hastighetsbegränsningen 90 km/h. Det är dagsljus, din bil har bra vinterdäck, du 
är ensam i bilen och har ingen tid att passa. Du kommer ikapp en bil som kör ca 
10 km/h långsammare än du. Det är fritt i mötande körfält men det finns en sträng med 
snömodd i mitten av vägen. Du beslutar dig för att köra om bilen. För varje fråga: tänk 
dig att du kör en bil med respektive utan antisladdsystem, dvs. sätt ett kryss på varje rad. 

 

Situation 3: Tänk dig att du kör bil på en landsväg med kraftig spårbildning och hastig-
hetsbegränsning 90 km/h. Det ösregnar och det har bildats stora vattenansamlingar på 
vägen. Du är ensam i bilen och väljer att köra i 90 km/h. För varje fråga: tänk dig att du 
kör en bil med respektive utan antisladdsystem, dvs. sätt ett kryss på varje rad. 

 

Hypoteserna är att beteende enligt situation 1 påverkas av om bilen är utrustad med 
låsningsfria bromsar eller inte, medan beteendet enligt situation 2 och 3 påverkas av om 
bilen är utrustad med antisladdsystem eller inte. Frågorna i enkäten är utformade i 
enlighet med en utökad version av ”Theory of planned behaviour” vilken mäter attityd, 
subjektiv norm, upplevd känsla av kontroll samt uppfattad norm:  

1. Attityd – Vilken är din inställning till att ligga precis bakom bilen framför i 
situationen ovan? 

2. Subjektiv norm – Hur troligt tror du att det är att andra personer som står dig 
nära, t.ex. familj och vänner, är positiva till att du kör på detta sätt? 

3. Upplevd känsla av kontroll – Min förmåga som förare gör det lätt att ha kontroll 
över min körning i situationen ovan. 

4. Upplevd känsla av kontroll – Bilens egenskaper påverkar hur jag klarar av 
situationen ovan. 

5. Intention – Hur troligt är det att du skulle köra på detta sätt? 

6. Uppfattad norm – Hur troligt tror du att det är att andra personer som är i 
samma situation kör på detta sätt? 
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Alla frågorna besvarades på en sjugradig skala, med ändpunkter positiv (1) respektive 
negativ (7) på fråga 1, mycket troligt (1) respektive inte alls troligt (7) på frågorna 2, 5 
och 6 samt instämmer helt (1) respektive tar helt avstånd (7) på frågorna 3 och 4.  

Enkätfrågorna utgår ifrån de direkta måtten dvs. de som har ett direkt snarare än indirekt 
samband med intention.  

I de kommande analyserna mäts förarnas riskbenägenhet, det vill säga förarnas 
benägenhet att ta en viss risk i en given situation, med intention. 

 
2.3.3 Uppfattning om och erfarenhet av låsningsfria bromsar och 

antisladdsystem 
I enkäten ingick även frågor om erfarenheter av och uppfattningar kring antisladdsystem 
och låsningsfria bromsar, se Bilaga 1, s 5–10 i enkäten. Förarna får svara på frågor kring 
huruvida de märkt av att antisladdsystemet/de låsningsfria bromsarna aktiverats och på 
vilket väglag detta har skett. Därefter får respondenten ta ställning till ett antal situa-
tioner och ange vilken nytta man tror att man har av systemet i dessa situationer. 

För att få reda på mer om vilka föreställningar respondenten har om systemen får 
respondenten ta ställning till en rad påståenden om låsningsfria bromsar och antisladd-
system. 

Avslutningsvis ställs frågan om hur viktigt det är med system, såsom t.ex. låsningsfria 
bromsar, antisladdsystem, alkolås och kollisionsvarningssystem om respondenten skulle 
köpa ny bil idag. 

 
2.4 Den undersökta populationen 
Totalt besvarades 959 enkäter, vilket innebär en svarsfrekvens på 48,0 %. Svars-
frekvensen var något högre (53,3 %) bland de svarande som körde en bil med antisladd 
jämfört med dem som körde en bil utan antisladd (46,7%). 

Svarsfrekvensen var relativt låg. Det har dock inte funnits förutsättningar och resurser 
för att genomföra en bortfallsundersökning. Ett antal respondenter hörde dock av sig för 
att meddela att de avböjde att svara på enkäten. Skäl som angavs vid dessa telefon-
samtal för att inte svara på enkäten var framför allt tidsbrist. Det framkom även att 
några avböjde att svara på enkäten eftersom det ställdes för självklara frågor alternativt 
att frågorna var för svåra. Flera äldre personer angav också som skäl att de inte körde bil 
längre och att det således inte var ett område som de hade kunskap/intresse att svara på 
frågor om. 

Det partiella bortfallet, dvs. bortfall på enstaka frågor, är genomgående ganska litet.  
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I Figur 3 redovisas hur många personbilsförare som använder den aktuella bilen i hus-
hållen. I drygt 60 % av hushållen finns det två personer som använder bilen, i 
genomsnitt är det 1,8 personer i hushållen som använder bilen. 

 

 
Figur 3  Antal bilförare i hushållet som använder bilen. 
 

I samtliga frågor har svaren viktats för att representera den undersökta populationen på 
ett korrekt sätt. Den undersökta populationen består av 26 % kvinnor och 74 % män. 
Detta kan jämföras med den senaste nationella resvaneundersökningen RES 2005–2006, 
SIKA (2007) där det uppskattades att 31 % av det totala trafikarbetet utfördes av 
kvinnor.  
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I Figur 4 redovisas åldersfördelningen hos den undersökta populationen: medelåldern 
var 52,6 år (standardavvikelse 14,4 år). Jämför vi med RES 2005–2006 så var 
medelåldern hos bilförarna i Sverige 46,1 år. En del av köns- och åldersskillnaden kan 
förmodligen förklaras av att vi har frågat förare av relativt nya bilar. 

 

 
Figur 4  Åldersfördelning hos den undersökta populationen. 
 

Den undersökta populationens högsta utbildning redovisas i Figur 5. Det är ca 40 % 
som har högskole-/universitetsutbildning, knappt 40 % som har gymnasieutbildning, 
drygt 10 % har gått i folkskola, drygt 5 % i grundskola och ca 3 % har folkhögskola 
som högsta utbildning. 
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Figur 5  Högsta utbildning hos den undersökta populationen. 
De flesta (ca 40 %) av de tillfrågade bilförarna har angivit att de kör den aktuella bilen 
mellan 1 001–1 500 mil per år. I Figur 6 kan man se fördelningen av körsträckan för de 
tillfrågade bilförarna. Vidare anger ca 20 % av förarna att de kör bilen mest i tätort, ca 
30 % att de kör bilen mest utanför och ca 50 % att de kör lika mycket såväl i som 
utanför tätort. 

 
Figur 6  Årlig körsträcka med den aktuella bilen. 
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3 Resultat 
I resultatkapitlet redovisas dels vilket beteende förarna uppger i tre olika risksituationer 
(avsnitt  3.1), dels förarnas uppfattning om och erfarenhet av antisladdsystem och 
låsningsfria bromsar (avsnitt  3.2). 

I avsnitt  3.1.1 analyseras hur förarnas intention eller avsiktliga beteende beror på 
bakgrundsfaktorerna kön, ålder och om den bil de kör är utrustad med antisladdsystem 
eller inte samt om de föreställer sig att de kör en bil med eller utan angivet tekniskt 
stödsystem.  

I avsnitt  3.1.2 illustreras skillnader i förarnas svar när de föreställer sig att de kör med 
respektive utan ett visst tekniskt stödsystem.  

Avsnitt  3.1.3 redovisar resultat av analyser enligt en utökad version av teorin om 
avsiktligt beteende, ”Theory of planned behaviour”. 

 
3.1 Beteenden i risksituationer 
I avsnitt  2.3.2 beskrivs tre risksituationer, där situation 1 innebär att man har bråttom 
och då lägger sig nära framförvarande bil för att skynda på, situation 2 att man 
genomför en omkörning när det ligger snömodd i vägmitt och situation 3 att man kör 
enligt hastighetsgränsen 90 km/h vid ösregn och med stora vattensamlingar på vägen. 
Förarna ombeds att för varje situation tänka sig in i hur det är att köra bil dels med ett 
angivet tekniskt stödsystem, dels utan.  

  
3.1.1 Förarnas riskbenägenhet 
Förarens riskbenägenhet (intention) mäts med frågan:  

 Hur troligt är det att du skulle köra på detta sätt? 

Frågan ställs två gånger för varje situation. Dels där respondenten föreställer sig att de 
kör en bil som är utrustad med ett tekniskt stödsystem, dels en som inte har utrust-
ningen. Analyser görs för varje i situation. Förarna svarar på en sjugradig skala från 
mycket troligt (1) till inte alls troligt (7).  

Eftersom varje respondent svarar två gånger för varje situation görs analysen som en 
variansanalys där hänsyn tas till att upprepade observationer görs på varje individ. Där 
analyseras faktorerna kön, åldersklass, om föraren i verkligheten kör en bil med eller 
utan antisladdsystem och om föraren föreställer sig att denne kör en bil med eller utan 
tekniskt stödsystem.  

Huvudhypotesen är att riskbenägenheten ökar när man föreställer sig att man kör en bil 
med tekniskt stödsystem jämfört med att köra en utan. Den svarar mot att faktorn om 
föraren föreställer sig att denne kör en bil med eller utan tekniskt stödsystem har 
signifikant inverkan på riskbenägenheten.  

Underhypoteser är att den ökade riskbenägenheten när man föreställer sig att man kör 
en bil med tekniskt stödsystem jämfört med att köra en utan påverkas av bakgrunds-
faktorerna kön, åldersklass eller om föraren i verkligheten kör en bil med eller utan 
antisladdsystem. Dessa svarar mot att samspelseffekten mellan faktorn om föraren 
föreställer sig att denne kör en bil med eller utan tekniskt stödsystem och respektive 
bakgrundsfaktor är signifikant. 
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Varje respondent uppger sin intention när man föreställer sig att man kör med 
respektive utan ett tekniskt stödsystem. Medelvärdet av dessa intentioner har analyserats 
i variansanalysen. Det innebär att man analyserar om bakgrundsfaktorerna kön, ålders-
klass eller om föraren i verkligheten kör en bil med eller utan antisladdsystem har 
signifikant inverkan på riskbenägenheten oberoende av om man föreställer sig att man 
kör med eller utan ett tekniskt stödsystem.  

 
Situation 1 
I situation 1 har föraren bråttom och lägger sig nära framförvarande bil för att skynda 
på. Deras intentioner redovisas i Figur 7–Figur 9. Genomgående är det mer troligt att de 
skulle köra enligt situationens riskabla beteende om de föreställer sig att de kör en bil 
med ABS än utan.  

Variansanalys visar att riskbenägenheten är signifikant större (p < 0,001) när man 
föreställer sig att man kör en bil med låsningsfria bromsar än när man föreställer sig att 
man kör en bil utan.  

Det är ingen signifikant skillnad i riskbenägenhetens ökning (inga signifikanta 
samspelseffekter) mellan män och kvinnor (p = 0,491), inte heller mellan olika 
åldersklasser (p = 0,494) och inte heller mellan förare av bilar med och utan 
antisladdsystem (p = 0,980). Det indikeras av att linjerna i Figur 7–Figur 9 är nästan 
parallella. 

 

 
Figur 7  Modellberäknat medelvärde för riskbenägenhet i situation 1 för män och 
kvinnor där de föreställer sig att de kör en bil med ABS (System = 2) och utan ABS 
(System = 1). Förarna svarar på en sjugradig skala från mycket troligt (1) till inte alls 
troligt (7).  
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Figur 8  Modellberäknat medelvärde för riskbenägenhet i situation 1 för olika 
åldersklasser där de föreställer sig att de kör en bil med ABS (System = 2) och utan 
ABS (System = 1). Förarna svarar på en sjugradig skala från mycket troligt (1) till inte 
alls troligt (7). 
 

 
Figur 9  Modellberäknat medelvärde för riskbenägenhet i situation 1 för förare som kör 
en bil utan antisladdsystem (Nej) och med (Ja) där de föreställer sig att de kör en bil 
med ABS (System = 2) och utan ABS (System = 1). Förarna svarar på en sjugradig 
skala från mycket troligt (1) till inte alls troligt (7). 
Oberoende av om man föreställer sig att man kör med eller utan ett tekniskt stödsystem 
visar variansanalysen att det finns en signifikant skillnad (p = 0,018) mellan ålders-
klasser i riskbenägenhet. Förare som kör bilar med antisladdsystem är också signifikant 
mer riskbenägna än de som kör utan (p = 0,017). Däremot är det ingen signifikant 
skillnad i riskbenägenhet, enligt situation 1, mellan män och kvinnor (p = 0,131).  
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Situation 2 
I situation 2 kör föraren om framförvarande bil när det ligger en sträng med snömodd i 
mitten av vägen. Deras intentioner redovisas i Figur 10–Figur 12. Genomgående är det 
mer troligt att de skulle köra enligt situationens riskabla beteende om de föreställer sig 
att de kör en bil med antisladdsystem än utan.  

Variansanalys visar att riskbenägenheten är signifikant större (p < 0,001) när man före-
ställer sig att man kör en bil med antisladdsystem än när man föreställer sig att man kör 
en bil utan.  

Riskbenägenhetens ökning är signifikant större (p = 0,041) för förare som kör bilar med 
antisladdsystem jämfört med de som kör bilar utan (signifikanta samspelseffekter). Det 
är dock ingen signifikant skillnad i riskbenägenhetens ökning (inga signifikanta 
samspelseffekter) mellan män och kvinnor (p = 0,713) och inte heller mellan olika 
åldersklasser (p = 0,660).  

 

 
Figur 10  Modellberäknat medelvärde för riskbenägenhet i situation 2 för män och 
kvinnor där de föreställer sig att de kör en bil med antisladdsystem (System = 2) och 
utan antisladdsystem (System = 1). Förarna svarar på en sjugradig skala från mycket 
troligt (1) till inte alls troligt (7). 
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Figur 11  Modellberäknat medelvärde för riskbenägenhet i situation 2 för olika 
åldersklasser där de föreställer sig att de kör en bil med antisladdsystem (System = 2) 
och utan antisladdsystem (System = 1). Förarna svarar på en sjugradig skala från 
mycket troligt (1) till inte alls troligt (7). 
 

 
Figur 12  Modellberäknat medelvärde för riskbenägenhet i situation 2 för förare som 
kör en bil utan antisladdsystem (Nej) och med (Ja) där de föreställer sig att de kör en 
bil med antisladdsystem (System = 2) och utan antisladdsystem (System = 1). Förarna 
svarar på en sjugradig skala från mycket troligt (1) till inte alls troligt (7).  
Oberoende av om man föreställer sig att man kör med eller utan ett tekniskt stödsystem 
visar variansanalysen i situation 2 att män är signifikant mer (p < 0,001) riskbenägna än 
kvinnor. Det finns även signifikanta skillnader (p < 0,001) i riskbenägenhet mellan 
åldersklasser och mellan förare som kör bilar med respektive utan antisladdsystem. 
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Situation 3 
I situation 3 kör föraren enligt hastighetsgränsen 90 km/h trots ösregn och stora vatten-
samlingar på vägen. Deras intentioner redovisas i Figur 13–Figur 15. Genomgående är 
det mer troligt att de skulle köra enligt situationens riskabla beteende om de föreställer 
sig att de kör en bil med antisladdsystem än utan.  

Variansanalys visar att riskbenägenheten är signifikant större (p < 0,001) när man före-
ställer sig att man kör en bil med antisladdsystem än när man föreställer sig att man kör 
en bil utan.  

Riskbenägenhetens ökning är signifikant större (p = 0,006) för förare som kör bilar med 
antisladdsystem jämfört med de som kör bilar utan (signifikanta samspelseffekter). Det 
är dock ingen signifikant skillnad i riskbenägenhetens ökning mellan män och kvinnor 
(p = 0,064) och inte heller mellan olika åldersklasser (p = 0,660).  

 

 
Figur 13  Modellberäknat medelvärde för riskbenägenhet i situation 3 för män och 
kvinnor där de föreställer sig att de kör en bil med antisladdsystem (System = 2) och 
utan antisladdsystem (System = 1). Förarna svarar på en sjugradig skala från mycket 
troligt (1) till inte alls troligt (7). 
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Figur 14  Modellberäknat medelvärde för riskbenägenhet i situation 3 för olika 
åldersklasser där de föreställer sig att de kör en bil med antisladdsystem (System = 2) 
och utan antisladdsystem (System = 1). Förarna svarar på en sjugradig skala från 
mycket troligt (1) till inte alls troligt (7). 
 

 
Figur 15  Modellberäknat medelvärde för riskbenägenhet i situation 3 för förare som 
kör en bil utan antisladdsystem (Nej) och med (Ja) där de föreställer sig att de kör en 
bil med antisladdsystem (System = 2) och utan antisladdsystem (System = 1). Förarna 
svarar på en sjugradig skala från mycket troligt (1) till inte alls troligt (7). 
Oberoende av om man föreställer sig att man kör med eller utan ett tekniskt stödsystem 
visar variansanalysen i situation 3 att män är signifikant mer (p < 0,001) riskbenägna än 
kvinnor. Det finns även signifikanta skillnader (p < 0,001) i riskbenägenhet mellan 
åldersklasser och mellan förare som kör bilar med respektive utan antisladdsystem. 
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Konklusion 
Förarna uppger sig vara genomgående mer riskbenägna när de föreställer sig att de har 
stödsystem jämfört med när de föreställer sig att de inte har det, dvs. de instämmer i 
högre grad i intentionsfrågorna. Riskbenägenhetens ökning är ungefär lika stor oavsett 
ålder och kön. I situationerna 2 och 3 är riskbenägenhetens ökning större för förare som 
kör bilar med antisladdsystem jämfört med dem som kör bil utan.  

Generellt gäller att förare av bilar med antisladdsystem svarar att de är mer riskbenägna 
än förare som kör bil utan antisladdsystem. Analysen visar även att män är mer 
riskbenägna än kvinnor. När det gäller ålder finns ett genomgående mönster nämligen 
att den yngsta åldersgruppen alltid tillhör den eller de åldergrupper som har störst 
riskbenägenhet. Den yngsta åldersgruppen (18–29 år) är i situation 1 mer riskbenägen 
än 50–64 år, i situation 2 mer riskbenägen än förare 50 år och uppåt och i situation 3 
mer riskbenägen än bilförarna 30 år och uppåt (p < 0,050). 

 
3.1.2 Skillnad med och utan tekniskt stödsystem för variabler ingående i 

modellen av avsiktligt beteende 
För varje risksituation beskriven i enkäten svarar respondenten på ett antal frågor (se 
avsnitt  2.3.2). För att illustrera skillnader i förarnas svar när de föreställer sig att de kör 
med respektive utan ett visst tekniskt stödsystem visas i Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4 
resultat av parvisa t-test. Tabell 2 visar medelvärdena av differensen mellan svar utan 
låsningsfria bromsar och svar med låsningsfria bromsar i situation 1. Dessa medel-
värden visar att det tekniska stödsystemet får förarna att bli mera positivt inställda till 
att lägga sig precis bakom den framförvarande bilen för att pressa fram en högre 
hastighet. Resultaten visar även att den största skillnaden i medelvärden handlar om 
bilens egenskaper och om dessa påverkar hur de klarar av situationen. Det är 43 % som 
instämmer (svarar 1–3 på fråga 4) i att bilens egenskaper påverkar hur man klarar av 
situationen när man föreställer sig att man kör en bil med låsningsfria bromsar, jämfört 
med 22 % då man föreställer sig att man inte har systemet. Resultaten i Tabell 2 är 
genomgående signifikanta (p > 0,001). 
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Tabell 2  Situation 1: parvisa t-test av differensen mellan svar utan låsningsfria 
bromsar och svar med låsningsfria bromsar. Frågorna besvarades på en sjugradig 
skala med ändpunkter positiv/mycket troligt/instämmer helt (1) respektive negativ/inte 
alls troligt/tar helt avstånd (7). 

 Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

df p-
värde 

1. Vilken är din inställning till att ligga precis 
bakom bilen framför? 

0,483 1,17 875 < 0,001

2. Hur troligt tror du att det är att andra 
personer som står dig nära är positiva till 
att du kör på detta sätt? 

0,190 ,871 874 < 0,001

3. Min förmåga som förare gör det lätt att ha 
kontroll över min körning. 

0,479 1,16 874 < 0,001

4. Bilens egenskaper påverkar hur jag klarar 
av situationen.  

0,753 1,38 871 < 0,001

5. Hur troligt är det att du skulle köra på detta 
sätt? 

0,257 ,871 874 < 0,001

6. Hur troligt tror du att det är att andra 
personer som är i samma situation kör på 
detta sätt? 

0,335 ,909 874 < 0,001
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Tabell 3 visar medelvärdena av differensen mellan svar utan antisladdsystem och svar 
med antisladdsystem i situation 2. Dessa medelvärden visar att man är mer positivt 
inställd till att köra om bilen trots att det finns snömodd i mitten av vägen. Resultaten 
visar även att de största skillnaderna i medelvärden handlar om förarnas attityder och 
om att bilens egenskaper påverkar hur de klarar av situationen. Ett antisladdsystem 
skulle öka deras kontroll över körningen samt öka chansen att de skulle köra på detta 
sätt. Det är 60 % som instämmer (svarar 1–3 på fråga 4) i att bilens egenskaper påverkar 
hur man klarar av situationen när man föreställer sig att man kör en bil med antisladd-
system, jämfört med 32 % då man föreställer sig att man inte har systemet. Resultaten i 
Tabell 3 är genomgående signifikanta (p > 0,001). 

 
Tabell 3  Situation 2: parvisa t-test av differensen mellan svar utan antisladdsystem och 
svar med antisladdsystem. Frågorna besvarades på en sjugradig skala med ändpunkter 
positiv/mycket troligt/instämmer helt (1) respektive negativ/inte alls troligt/tar helt 
avstånd (7). 

 Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

df p-
värde 

7. Vilken är din inställning till att köra om bilen 
framför? 

1,15 1,54 881 < 0,001

8. Hur troligt tror du att det är att andra 
personer som står dig nära är positiva till att 
du kör om bilen framför? 

0,667 1,25 881 < 0,001

9. Min förmåga som förare gör det lätt att ha 
kontroll över min körning. 

0,963 1,48 881 < 0,001

10. Bilens egenskaper påverkar hur jag klarar av 
situationen.  

1,11 1,55 879 < 0,001

11. Hur troligt är det att du skulle köra om bilen 
framför? 

0,837 1,33 882 < 0,001

12. Hur troligt tror du att det är att andra 
personer som är i samma situation kör på 
detta sätt? 

0,645 1,16 874 < 0,001
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Tabell 4 visar medelvärdena av differensen mellan svar utan antisladdsystem och svar 
med antisladdsystem i situation 3. Dessa medelvärden visar att ett antisladdsystem 
påverkar hur man ser på att köra i 90 km/h då det ösregnar och att det är mera troligt att 
man kör på detta sätt med systemet än utan. Inställningen till beteendet blir positivare 
och man upplever att bilens egenskaper påverkar kontrollen över bilen i högre grad då 
man föreställer sig att man kör en bil med antisladdsystem. Det är 44 % som instämmer 
(svarar 1–3 på fråga 4) i att bilens egenskaper påverkar hur man klarar av situationen 
när man föreställer sig att man kör en bil med antisladdsystem, jämfört med 25 % då 
man föreställer sig att man inte har systemet. Resultaten i Tabell 4 är genomgående 
signifikanta (p > 0,001). 

 
Tabell 4  Situation 3: parvisa t-test av differensen mellan svar utan antisladdsystem och 
svar med antisladdsystem. Frågorna besvarades på en sjugradig skala med ändpunkter 
positiv/mycket troligt/instämmer helt (1) respektive negativ/inte alls troligt/tar helt 
avstånd (7). 

 Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

df p-
värde 

13. Vilken är din inställning till att köra i  
90 km/h? 

0,508 1,07 881 < 0,001

14. Hur troligt tror du att det är att andra 
personer som står dig nära är positiva 
till att du kör på detta sätt? 

0,325 ,867 881 < 0,001

15. Min förmåga som förare gör det lätt att 
ha kontroll över min körning. 

0,649 1,19 882 < 0,001

16. Bilens egenskaper påverkar hur jag 
klarar av situationen.  

0,877 1,40 880 < 0,001

17. Hur troligt är det att du skulle köra på 
detta sätt? 

0,485 1,02 880 < 0,001

18. Hur troligt tror du att det är att andra 
personer som är i samma situation kör 
på detta sätt? 

0,499 1,02 882 < 0,001

 
3.1.3 Orsaksanalys av förarnas avsiktliga beteende 
I detta avsnitt presenteras resultat från de frågor som mättes i enlighet med teorin om 
avsiktligt beteende (Theory of planned behaviour). För varje situation genomförs 
separata analyser beroende på om föraren föreställer sig att hon kör en bil med eller utan 
stödsystem.  

Varje analys görs i tre steg. I första steget skattas hur stor del av intentionen som 
förklaras av förarens attityd, subjektiva norm och upplevd känsla av kontroll över 
beteendet. I steg två läggs den uppfattade normen till i analysen. I det tredje och sista 
steget förs bakgrundsvariablerna kön, ålder och årlig körsträcka in i analysen. Genom-
gående gäller att i analysen är den upplevda kontrollen medelvärdet av svaren på fråga  3 
och  4 eftersom de är starkt korrelerade (Cronbachs alfa > 0,7). 

Attityden antas spegla individens uppfattning om vilka konsekvenser ett specifikt 
beteende får. Den subjektiva normen är tänkt att beskriva vad respondenten uppfattar att 
man bör göra, ett slags socialt tryck. Upplevd kontroll av beteendet är ett uttryck för 
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individens egen upplevelse av den egna förmågan att bemästra situationen och inte den 
faktiska förmågan. Den uppfattade normen är respondentens uppfattning om andras 
beteende, dvs. vad som upplevs som normalt.  

För att kunna jämföra de olika faktorernas inverkan på riskbenägenheten beräknas de 
standardiserade koefficienterna, där alla variabler standardiserats så att de varierar på 
samma skala.  

 
Situation 1 
I situation 1 lägger man sig nära en framförvarande bil för att tvinga fram en högre 
hastighet. Resultaten från analysen visar att upplevd känsla av kontroll är den faktor 
som förklarar förarnas intention bäst följt av attityd och subjektiv norm, se Tabell 5 och 
Tabell 6. Då förarna föreställer sig att de kör en bil med ABS förklarar modellen 47 % 
av förarnas intention medan samma värde är 41 % då de tänker sig att de kör en bil utan 
ABS. När uppfattad norm läggs till i modellen (steg 2) ökar inte förklaringsvärdet. 
Detsamma gäller då ålder, kön och årlig körsträcka läggs in i modellen (steg 3).  

 
Tabell 5  Resultat från regressionsanalys avseende variabler som förklarar förarnas 
intention. Skattningar i situation 1 med ABS.  

Prediktor Justerat R2 Standardiserade koefficienter 

  Steg I Steg II Steg III 

Steg I 0,473    

Attityd  0,259 
(p<0,001) 

0,251 
(p<0,001) 

0,246 
(p<0,001) 

Subjektiv norm  0,136 
(p<0,001) 

0,137 
(p<0,001) 

0,142 
(p<0,001) 

Upplevd känsla av kontroll  0,441 
(p<0,001) 

0,436 
(p<0,001) 

0,438 
(p<0,001) 

Steg II 0,474    

Uppfattad norm   0,039 
(p=0,120) 

0,041 
(p=0,105) 

Steg III 0,474    

Ålder    -0,015 
(p=0,544) 

Kön    0,034 
(p=0,164) 

Årlig körsträcka    -0,015 
(p=0,530) 
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Tabell 6  Resultat från regressionsanalys avseende variabler som förklarar förarnas 
intention. Skattningar i situation 1 utan ABS. 

Prediktor Justerat R2 Standardiserade koefficienter 

  Steg I Steg II Steg III 

Steg I 0,411    

Attityd  0,229 
(p<0,001) 

0,225 
(p<0,001) 

0,216 
(p<0,001) 

Subjektiv norm  0,136 
(p<0,001) 

0,137 
(p<0,001) 

0,138 
(p<0,001) 

Upplevd känsla av kontroll  0,443 
(p<0,001) 

0,440 
(p<0,001) 

0,441 
(p<0,001) 

Steg II 0,411    

Uppfattad norm   0,025 
(p=0,359) 

0,032 
(p=0,242) 

Steg III 0,415    

Ålder    -0,003 
(p=0,918) 

Kön    0,070 
(p=0,009) 

Årlig körsträcka    -0,025 
(p=0,345) 
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Situation 2 
I situation 2, då man kör om framförvarande bil när det ligger en sträng med snömodd 
mitt i vägen, förklarar modellen 67 % av förarnas avsikt oavsett om man tänker sig att 
man kör en bil med eller utan antisladdsystem, se Tabell 7 och Tabell 8. Attityden har 
här störst betydelse följt av den upplevda kontrollen och den subjektiva normen. Då 
uppfattad norm läggs till i modellen (steg 2) ökar förklaringsvärdet till ca 68 %. Även i 
steg 3 då ålder, kön och årlig körsträcka läggs till i modellen ökar förklaringsvärdet 
något. Notera dock att det kan finnas risk för att vissa av ursprungsvariablerna (steg 1) 
är starkt korrelerade med t.ex. ålder varför en viss försiktighet bör iakttas vid tolkning 
av resultaten i steg 3.  

 
Tabell 7  Resultat från regressionsanalys avseende variabler som förklarar förarnas 
intention. Skattningar i situation 2 med antisladdsystem. 

Prediktor Justerat R2 Standardiserade koefficienter 

  Steg I Steg II Steg III 

Steg I 0,669    

Attityd  0,678 
(p<0,001) 

0,639 
(p<0,001) 

0,592 
(p<0,001) 

Subjektiv norm  0,052 
(p=0,051) 

0,040 
(p=0,124) 

0,068 
(p=0,008) 

Upplevd känsla av kontroll  0,145 
(p<0,001) 

0,138 
(p<0,001) 

0,129 
(p<0,001) 

Steg II 0,683    

Uppfattad norm   0,128 
(p<0,001) 

0,137 
(p<0,001) 

Steg III 0,699    

Ålder    -0,063 
(p<0,001) 

Kön    0,093 
(p<0,001) 

Årlig körsträcka    -0,067 
(p<0,001) 
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Tabell 8  Resultat från regressionsanalys avseende variabler som förklarar förarnas 
intention. Skattningar i situation 2 utan antisladdsystem. 

Prediktor Justerat R2 Standardiserade koefficienter 

  Steg I Steg II Steg III 

Steg I 0,665    

Attityd  0,652 
(p<0,001) 

0,630 
(p<0,001) 

0,594 
(p<0,001) 

Subjektiv norm  0,051 
(p=0,068) 

0,033 
(p=0,233) 

0,053 
(p=0,048) 

Upplevd känsla av kontroll  0,188 
(p<0,001) 

0,164 
(p<0,001) 

0,152 
(p<0,001) 

Steg II 0,680    

Uppfattad norm   0,136 
(p<0,001) 

0,131 
(p<0,001) 

Steg III 0,696    

Ålder    -0,075 
(p<0,001) 

Kön    0,083 
(p<0,001) 

Årlig körsträcka    -0,069 
(p<0,001) 
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Situation 3 
I situation 3, då man kör enligt hastighetsgräns 90 km/h trots att det ösregnar och det 
finns stora vattenansamlingar på vägen, förklarar modellen 62 % av förarnas avsikt både 
då man kör med och utan antisladdsystem, se Tabell 9 och Tabell 10. Även här är det 
attityden som har störst betydelse följt av den upplevda kontrollen och den subjektiva 
normen, dock gäller att attityden inte är lika dominerande i denna situation som i 
situation 2. Då uppfattad norm läggs till i modellen (steg 2) ökar förklaringsgraden 
endast med ca 0,5 procentenheter, faktorn uppfattad norm är dock signifikant skild från 
noll, p < 0,001 för såväl med som utan antisladdsystem. I steg 3 då ålder, kön och årlig 
körsträcka läggs till i modellen ökar inte förklaringsvärdet då det handlar om att köra 
med antisladdsystem. När man kör utan antisladdsystem är enligt Tabell 10 ålder en 
signifikant faktor, men effekten har motsatt tecken jämfört med de andra situationerna. 
Notera dock att även här kan det finnas risk för att vissa av ursprungsvariablerna (steg 
1) är starkt korrelerade med t.ex. ålder varför en viss försiktighet bör iakttas vid 
tolkning av resultaten i steg 3. 

 
Tabell 9: Resultat från regressionsanalys avseende variabler som förklarar förarnas 
intention. Skattningar i situation 3 med antisladdsystem. 

Prediktor Justerat R2 Standardiserade koefficienter 

  Steg I Steg II Steg III 

Steg I 0,624    

Attityd  0,457 
(p<0,001) 

0,439 
(p<0,001) 

0,432 
(p<0,001) 

Subjektiv norm  0,203 
(p<0,001) 

0,193 
(p<0,001) 

0,193 
(p<0,001) 

Upplevd känsla av kontroll  0,300 
(p<0,001) 

0,290 
(p<0,001) 

0,288 
(p<0,001) 

Steg II 0,629    

Uppfattad norm   0,078 
(p<0,001) 

0,081 
(p<0,001) 

Steg III 0,630    

Ålder    0,001 
(p=0,960) 

Kön    0,033 
(p=0,115) 

Årlig körsträcka    -0,032 
(p=0,121) 
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Tabell 10: Resultat från regressionsanalys avseende variabler som förklarar förarnas 
intention. Skattningar i situation 3 utan antisladdsystem. 

Prediktor Justerat R2 Standardiserade koefficienter 

  Steg I Steg II Steg III 

Steg I 0,615    

Attityd  0,438 
(p<0,001) 

0,420 
(p<0,001) 

0,430 
(p<0,001) 

Subjektiv norm  0,169 
(p<0,001) 

0,157 
(p<0,001) 

0,145 
(p<0,001) 

Upplevd känsla av kontroll  0,358 
(p<0,001) 

0,342 
(p<0,001) 

0,341 
(p<0,001) 

Steg II 0,621    

Uppfattad norm   0,091 
(p<0,001) 

0,104 
(p<0,001) 

Steg III 0,625    

Ålder    0,060 
(p=0,007) 

Kön    0,028 
(p=0,191) 

Årlig körsträcka    -0,035 
(p=0,100) 

 
Konklusion 
De skattade sambanden för situation 1 skiljer sig från situation 2 och 3. Här är det den 
upplevda kontrollen som har störst inverkan på intentionen. Detta innebär att förarens 
kontroll över beteendet är det avgörande. De som har för avsikt att köra på ett riskfyllt 
sätt enligt situation 1 upplever att de har mer kontroll än andra.  

I situationerna 2 och 3 är det attityden som har störst inverkan. Vilket innebär att hur 
man upplever konsekvensen av beteendet är av avgörande betydelse. De som har för 
avsikt att köra på ett riskfyllt sätt enligt situation 2 och 3 upplever det positivare att köra 
om med snömodd i vägmitt (situation 2) respektive att hålla 90 km/h trots stora 
vattenansamlingar på vägen (situation 3) jämfört med de andra. 

I situation 2 och 3 är även den uppfattade normen statistiskt signifikant och ökar 
modellens förklaringsgrad något.   

 
3.2 Uppfattning om och erfarenhet av antisladdsystem och 

låsningsfria bromsar 
I enkätens avslutande del behandlas en rad frågeställningar kring upplevelser, 
föreställningar och behov av antisladd och låsningsfria bromsar. Vi har utgått från 
Folksams kategorisering av bilarna 
(http://www.folksam.se/testergodarad/bilen/valjrattbil/hursakerarbilen/1.25619,  
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2009-02-09) och kategoriserat svaren efter om bilen enligt denna bedömning har 
antisladd som standard respektive inte har antisladd (inte heller som tillval). 

 
3.2.1 Antisladdsystem 
Inledningsvis ställde vi frågan: Har du någon gång kört en bil med antisladdsystem? I 
Figur 16 kan vi se att ca 90 % av de som kör en bil med antisladdsystem svarar ja, 
medan knappt 60 % av de som kör en bil utan antisladdsystem svarar ja. 

 

 
Figur 16  Har du någon gång kört en bil med antisladdsystem? 
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För att få reda på om förarna kände till om deras bil var utrustad med antisladdsystem så 
frågade vi: Har bilen med registreringsnummer … antisladdsystem? I Figur 17 kan vi se 
att ca 90 % av förarna till bilar med antisladdsystem kände till att bilen var utrustad med 
systemet. Det var ca 4 % som felaktigt trodde att bilen inte hade systemet och ca  
6 % som angav att man inte visste. Studerar vi förarna av bilar utan antisladdsystem 
angav drygt 35 % felaktigt att bilen var utrustad med antisladd, 53 % korrekt att bilen 
inte hade systemet och 12 % att man inte visste.  

 
Figur 17  Har bilen med registreringsnummer ... antisladdsystem? 
 

Egna upplevelser av antisladdsystemet 
De förare som i enkäten uppgav att deras bil har antisladdsystem (totalt 598 st. varav 
446 som hade antisladd och 152 som inte hade) ombads att svara på några frågor om 
egna upplevelser av antisladdsystemet. Vi har valt att redovisa svaren från alla dessa 
som ”tror” att de har antisladdsystem, men särredovisar svaren från dem som verkligen 
kör en bil med systemet och de som inte gör det. Notera att det är osäkert vad de  
152 förare som svarat att de har antisladdsystem trots att de inte har det syftar på för 
system. 

Inledningsvis frågade vi om de hade märkt av att systemet aktiverades och på vilket sätt, 
se, Figur 18. Här hade respondenten möjlighet att ange flera svarsalternativ och därför 
redovisas antal svar figuren. 
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Figur 18  Har du märkt att antisladdsystemet aktiverats under körning? Notera att 
respondenterna har kunnat ange fler svarsalternativ och därför redovisas antal svar. 
 

Då flera studier har uppskattat störst trafiksäkerhetseffekt av antisladdsystem vid halt 
väglag (t.ex. Lie m.fl., 2006; Green och Woodrooffe, 2006, Thomas, 2006), har vi valt 
att fråga hur ofta antisladdsystemet aktiverats på torr väg, våt väg respektive snöig/isig 
väg. Endast de respondenter som i frågan innan svarat att de märkt av att antisladd-
systemet aktiverats ombads svara på frågan. Det var totalt 456, varav 333 med anti-
sladdsystem och 123 utan antisladdsystem som ombads svara på frågor om väglag. I 
Figur 19, Figur 20 och Figur 21 kan vi se att fördelningen flyttar sig mer och mer åt 
höger när väglaget går från torrt via vått till snöigt/isigt, vilket innebär att man i högre 
grad märkt av systemet då vägbanan är snöig och isig. 
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Figur 19  Hur ofta har antisladdsystemet aktiverats på torr väg? 
 

 
Figur 20  Hur ofta har antisladdsystemet aktiverats på våt väg? 
 



 

VTI rapport 647 41 

 
Figur 21  Hur ofta har antisladdsystemet aktiverats på snöig/isig väg? 
 

På frågan om de någon gång upplevt att antisladdsystemet varit till nytta svarar 81 % 
”ja, en eller flera gånger”, 13 % ”nej” och 6 % ”vet inte”. Vi frågade även om de 
upplevt att antisladdsystemet varit till nackdel och då svarade 14 % ”ja, en eller flera 
gånger”, 78 % ”nej” och 8 % ”vet inte”. 

Oavsett om man upplevt att antisladdsystemet aktiverats så bad vi respondenten ge sin 
syn på om man har stor eller liten nytta av ett antisladdsystem i några olika situationer. 
Resultaten redovisas i Tabell 11.  

 
Tabell 11  Nyttan av antisladdsystem: 1 = mycket stor nytta, 5 = mycket liten nytta. 

Körsituation Medelvärde Stdv Vet ej 

När man kör på torr vägbana 4,1 1,2 10,3 % 

När man kör på våt vägbana 2,3 1,1 6,0 % 

När man kör på snöig/isig vägbana 1,4 0,8 5,1 % 

Om föraren bromsar hårt 2,3 1,4 11,9 % 

Om du kör i 50 km/h på gata i tätort 3,8 1,3 10,1 % 

Om du kör i 90 km/h på rak och plan landsväg 3,4 1,4 8,2 % 

Om du kör i 90 km/h backig och krokig landsväg 2,4 1,2 8,4 % 

Vid omkörning på halt väglag 1,6 1,0 5,7 % 
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I Tabell 11 kan vi se att respondenternas bedömning är att man har störst nytta av 
antisladdsystem på snöig/isig vägbana samt vid omkörning.  

I situation 2 som beskrivs i avsnitt  2.3.2 genomför man en omkörning när det ligger 
snömodd i vägens mitt. Genomgående är det där mer troligt att förarna skulle köra 
enligt situationsbeskrivningen när de föreställer sig att de kör en bil med antisladd-
system än utan. I Tabell 11 ser vi att omkörning på halt väglag är en av de situationer 
där respondenterna tror att man har stor nytta av antisladdsystem.  

En variansanalys där man låter väglag vara en faktor och förekomst av antisladdsystem 
en annan faktor visar att det finns signifikanta skillnader i hur stor nytta man uppfattar 
att antisladdsystemet har på olika väglag, se Tabell 12. Skillnaden i uppfattning beror 
inte på om man har antisladdsystem eller inte (inga samspelseffekter mellan väglag och 
förekomst av antisladdsystem).  

 
Tabell 12  Resultat från variansanalys där väglag är en faktor och förekomst av 
antisladdsystem en faktor. 

Faktor df p-värde

Väglag 2 <0,001

Väglag*Antisladdsystem 2 0,107

Antisladdsystem 1 0,770

 
3.2.2 Låsningsfria bromsar 
Respondenten ställdes inför samma frågor som man svarat på i anknytning till anti-
sladdsystem. Vi utgår från att samtliga fordon i vårt urval (se Tabell 1) har låsningsfria 
bromsar. För många av frågorna har vi valt att särredovisa resultaten för de som kör en 
bil med respektive utan antisladd för att illustrera eventuella skillnader.  

På frågan om de någon gång kört en bil med låsningsfria bromsar svarar 97,2 % av 
respondenterna ”ja”, 0,5 % ”nej” och 2,3 % ”vet ej”. 

I Figur 22 kan vi se att nästan alla (95,2 % totalt) av de tillfrågade bilförarna är 
medvetna om att deras bil är utrustad med låsningsfria bromsar. Endast ett fåtal (1,1 %) 
svarar nej på frågan, medan 3,7 % anger att de inte vet. 

 



 

VTI rapport 647 43 

 
Figur 22  Andel av respondenterna som är medvetna att deras bil har låsningsfria 
bromsar. 
 

Till de förare som angav att den aktuella bilen hade låsningsfria bromsar (totalt 896 av 
959 stycken) ställde vi frågan: ”Har du märkt att ABS aktiverats under körning?” Här 
fick bilförarna möjligheten att kryssa i flera alternativ, resultaten redovisas i Tabell 13. 
Vi kan se att det stora flertalet 640 stycken svarade att de märkt av de låsningsfria 
bromsarna genom vibrationer i bromspedalen, 176 uppgav att de hade märkt aktivering 
genom att en lampa lyste på instrumentpanelen och 155 svarade Nej/Vet ej. 

 
Tabell 13  Hur respondenten har märkt av att de aktiverats. 

Svarsalternativ Antal Andel av totala antalet svar 

Ja, genom ljudsignal 29 2,8 % 

Ja, genom lampa på instrumentpanelen 176 16,9 % 

Ja, genom vibrationer i bromspedalen 640 61,5 % 

Ja, på annat sätt 41 3,9 % 

Nej/Vet ej 155 14,9 % 

 

På samma sätt som för antisladd frågade vi de respondenter som märkt att ABS 
aktiverats (884 st.) hur ofta systemet aktiverats när de kört bilen på olika väglag. 
Resultaten redovisas i Figur 23, Figur 24 och Figur 25. Vi kan se samma mönster som 
för antisladd, nämligen att fördelningarna förflyttar sig åt höger då man går från torr 
vägbana via våt till snöig/isig vägbana. Detta innebär att man i högre grad upplevt att 
ABS aktiverats på våt, men framförallt snöig/isig vägbana. På torr vägbana svarar 



 

44 VTI rapport 647  

endast 0,5 % att de upplevt att ABS aktiverats ganska ofta eller mycket ofta. 
Motsvarande andel på våt vägbana är 6,6 % och 36,4 % på snöig/isig vägbana.  

 
Figur 23 Hur ofta man har upplevt att ABS aktiverats på torr väg. 
 

 
Figur 24  Hur ofta man har upplevt att ABS aktiverats på våt väg. 
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Figur 25  Hur ofta man har upplevt att ABS aktiverats på snöig/isig väg. 
 

På frågan om de någon gång upplevt att ABS varit till nytta svarar 86,9 % ”ja, en eller 
flera gånger”, 8,9 % ”nej” och 4,2 % ”vet inte”. Vi frågade även om de upplevt att ABS 
varit till nackdel och då svarade 8,6 % ”ja, en eller flera gånger”, 84,8 % ”nej” och  
6,6 % ”vet inte”. 

På samma sätt som för antisladdsystem bad vi samtliga respondenter ge sin syn på om 
man har stor eller liten nytta av ett antisladdsystem i några olika situationer. Resultaten 
redovisas i Tabell 14.  

 
Tabell 14  Nyttan av ABS: 1 = mycket stor nytta, 5 = mycket liten nytta. 

Körsituation Medelvärde Stdv Vet ej 

När man kör på torr vägbana 3,2 1,5 5,3 % 

När man kör på våt vägbana 2,1 1,1 4,1 % 

När man kör på snöig/isig vägbana 1,5 0,9 3,4 % 

Om föraren bromsar hårt 1,4 0,8 3,7 % 

Om du kör i 50 km/h på gata i tätort 3,0 1,4 6,4 % 

Om du kör i 90 km/h på rak och plan landsväg 2,6 1,4 6,0 % 

Om du kör i 90 km/h backig och krokig landsväg 2,3 1,3 6,2 % 

Vid omkörning på halt väglag 2,5 1,6 7,1 % 

 

I Tabell 14 kan vi se att respondenternas bedömning är att man har störst nytta av ABS 
på snöig/isig vägbana samt om man som förare bromsar hårt. 
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På samma sätt som för antisladdsystem så visar en variansanalys där man låter väglag 
vara en faktor och förekomst av antisladdsystem en annan faktor visar att det finns 
signifikanta skillnader i hur stor nytta man uppfattar att de låsningsfria bromsarna har på 
olika väglag, se Tabell 15. Skillnaden beror inte på om man normalt kör en bil med 
antisladdsystem eller inte (inga samspelseffekter mellan väglag och förekomst av 
antisladdsystem), se Tabell 15. 

 
Tabell 15  Resultat från variansanalys där väglag är en faktor och förekomst av 
antisladdsystem en faktor. 

Faktor df p-värde

Väglag 2 <0.001

Väglag*Antisladdsystem 2 0,597

Antisladdsystem 1 0,074

 

För att utnyttja fördelarna med ABS (till skillnad från antisladdsystem) krävs det att 
man som förare agerar på ett annat sätt än om man kör en bil utan ABS. Därför ställde 
vi frågan hur man som förare ska bromsa i en kritisk situation för att bäst utnyttja ABS-
bromsarnas effektivitet. I Figur 26 redovisas förarnas svar, uppdelat på ålder och kön. 
Det är totalt 71,6 % som korrekt anger att man ska bromsa hårt under hela inbroms-
ningen, medan hela 28,4 % faktiskt svarar felaktigt eller inte vet. I Figur 26 kan man se 
att det är ca 77 % av männen och ca 56 % av kvinnorna som svarar korrekt. Testar man 
skillnaden i andel korrekta svar mellan kvinnor och män visar det sig att skillnaden är 
signifikant (p<0.05).  

 
Figur 26  Hur man som förare tror att man ska bromsa i en kritisk situation för att bäst 
utnyttja ABS-bromsarnas effektivitet, kvinnor och män särredovisade. 
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I Figur 27 visas förarnas svar uppdelat på olika åldersklasser. Ett χ2 test där skillnad i 
andel korrekta svar för olika åldersklasser testas visar att andel korrekta svar är olika för 
olika åldersklasser (p<0,001). Åldersklassen 18–29 år är mer korrekta i sina svar 
jämfört med de andra ålderklasserna. En större andel av 65+ svarar att de inte vet. 

 
Figur 27  Hur man som förare tror att man ska bromsa i en kritisk situation för att bäst 
utnyttja ABS-bromsarnas effektivitet, olika åldersklasser särredovisade. 
 
3.2.3 Förarnas uppfattning om skillnaderna mellan olika system 
För att få reda på om det finns några spridda missuppfattningar om hur det är att köra en 
bil med antisladdsystem respektive låsningsfria bromsar jämfört med att man kör en bil 
utan systemen lät vi respondenten ta ställning till ett antal påståenden kring bilkörning. 
Man angav sitt svar på en skala 1 till 5, där 1 = instämmer helt och 5 = tar helt avstånd.  

Resultaten redovisas i Tabell 16 och Figur 28. I Tabell 16 redovisas andel som instäm-
mer helt eller delvis (svarar 1 eller 2) i påståendet och i Figur 28 redovisas svarsmedel-
värden. Då det var mycket små skillnader i hur man har svarat mellan de som kör en bil 
med respektive utan antisladdsystem redovisas ingen uppdelning enligt dessa kategorier 
här. 
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Tabell 16  Andel som instämmer helt eller delvis (svarar 1 eller 2) i påståenden om 
antiladdsystem och låsningsfria bromsar. 

Påstående System Andel som instämmer 
helt eller delvis 

Man kan styra och bromsa samtidigt ABS 73,2 % 

 Antisladd 48,9 % 

Man kan accelerera snabbare ABS 4,3 % 

 Antisladd 12,0 % 

Man kan påbörja inbromsning senare ABS 12,1 % 

 Antisladd 5,9 % 

Man kan ta kurvor i högre hastighet ABS 5,8 % 

 Antisladd 21,2 % 

Man kan köra med kortare avstånd till bilen framför ABS 8,0 % 

 Antisladd 4,0 % 

Man har kortare bromssträcka ABS 66,8 % 

 Antisladd 20,6 % 

Man kan köra fortare vid torrt väglag ABS 17,4 % 

 Antisladd 18,0 % 

Man kan köra fortare vid halt väglag ABS 13,5 % 

 Antisladd 17,5 % 

Man har större möjlighet att häva en sladd ABS 47,9 % 

 Antisladd 79,3 % 

Det är mindre risk att man får sladd ABS 48,5 % 

 Antisladd 81,2 % 

 

För varje påstående ska man svara vad man anser gälla för såväl antisladd som ABS. 
Om man tänker sig att man kör en bil med ABS så instämmer man i hög grad med att 
”man kan styra och bromsa samtidigt” (medelvärde 1,7 samt 73,2 % instämmer helt 
eller delvis), och att ”man har kortare bromssträcka” (medelvärde 1,9 samt 66,8 % 
instämmer helt eller delvis). Dock tror man inte att ”man kan påbörja inbromsning 
senare” (medelvärde 4,2 samt 8,0 % instämmer helt eller delvis) vilket kan tyckas något 
motsägelsefullt eftersom man tror att bromssträckan blir kortare. Vidare instämmer man 
i något lägre grad i påståendena ”det är större möjlighet att häva en sladd”, 
(medelvärde 2,6 samt 47,9 % instämmer helt eller delvis) och att ”det är mindre risk att 
få sladd”, (medelvärde 2,5 samt 48,5 % instämmer helt eller delvis).  
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Figur 28  Medelvärden för påståenden om låsningsfria bromsar, ABS och 
antisladdsystem, ESC. 1 = instämmer helt och 5 = tar helt avstånd. 
 

För antisladdsystem (ESC) kan vi se i Figur 28 att man instämmer i hög grad med 
påståendena att man har större möjlighet att häva en sladd”, (medelvärde 1,5 samt 
81,2 % instämmer helt eller delvis) och att ”det är mindre risk att få sladd”, 
(medelvärde 1,5 samt 79,3 % instämmer helt eller delvis). Man instämmer även i 
påståendet att ”man kan styra och bromsa samtidigt” (medelvärde 2,5 samt 48,9 % 
instämmer helt eller delvis). 

För varken ABS eller antisladdsystem instämmer man i att man kan ”accelerera 
snabbare”, köra snabbare vid torrt eller halt väglag”, ”ta kurvor i högre hastighet”, 
köra med kortare avstånd till bilen framför”. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att förarna har relativt realistiska förväntningar på såväl 
låsningsfria bromsar som antisladdsystem.  

Avslutningsvis fick man svara på frågor om hur viktigt det var med vissa system/-
egenskaper hos en bil om man skulle köpa ny bil idag. Svaren angavs på en skala  
1–5 där 1 = mycket viktigt och 5 = inte alls viktigt. Svaren redovisas i Tabell 17. 
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Tabell 17  Bedömning av hur viktigt det är med olika egenskaper hos en bil vid nyköp. 

System/egenskap Medelvärde Standardavvikelse Andel ”vet ej”

Antisladd 1,8 1,1 3,8 % 

ABS  1,3 0,8 1,9 % 

Alkolås 4,0 1,4 3,2 % 

Bränslesnål 1,6 0,9 0,8 % 

Luftkonditionering 1,3 0.7 1,1 % 

Kollisionsvarnare 3,0 1,4 13,4 % 

Avåkningsvarnare 3,1 1,4 16,4 % 

Trötthetsvarnare 2,9 1,4 9,5 % 

Parkeringsstöd 3,3 1,5 12,3 % 

 

Vi kan se i Tabell 17 att det respondenterna anser är viktigast om man skulle köpa ny bil 
idag är att bilen har ABS och luftkonditionering. Vidare anser man att det är viktigt att 
bilen är bränslesnål och är utrustad med antisladdsystem. Att den nya bilen har alkolås 
bedömer man inte vara särskilt viktigt. Vidare är man neutral i sina svar (medelvärde  
ca 3) för kollisionsvarnings- och avåkningssystem, trötthetsvarnings- och parkerings-
stödsystem. Vi kan också se att det är betydligt högre andel ”vet ej” svar för dessa typer 
av system. Detta kan innebära att man är osäker på vad det är för system. 
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4 Diskussion och slutsatser 
Studiens syfte har varit att beskriva vilka kunskaper, behov, förväntningar och föreställ-
ningar bilförare har om tekniska stödsystem såsom låsningsfria bromsar, ABS och anti-
sladdsystem. Häri ligger även att ta reda på om förarna har kunskap om vilka tekniska 
stödsystem deras bil är utrustad med och om förarnas uppfattning om systemen skiljer 
sig åt beroende på om man kör en bil med respektive utan antisladdsystem. 

För att belysa vilken effekt den tekniska utrustningen har på bilförares inställning och 
vilja att köra på ett speciellt sätt användes en utökad version av teorin om avsiktligt 
beteende ”Theory of planned behaviour” där även uppfattning om andras beteende 
(deskriptiv norm) ingår. För att få svar på detta har vi studerat om förarnas avsikt 
(intention) att köra på ett visst sätt i tre kritiska körsituationer påverkas av de tekniska 
stödsystemen. Situation 1 innebär att man har bråttom och då lägger sig nära framför-
varande bil för att skynda på, situation 2 att man genomför en omkörning när det 
ligger snömodd i mitten av vägen och situation 3 att man kör enligt hastighetsgränsen 
90 km/h vid ösregn och med stora vattensamlingar på vägen. Förarnas riskbenägen-
het, det vill säga förarnas benägenhet att ta en viss risk i en given situation, mäts med 
intention. 

Undersökningen genomfördes under hösten 2008 med hjälp av en postenkät som 
skickades ut till 1 000 personbilsförare av bilar med antisladdsystem och 1 000 förare 
av liknande bilar utan antisladdsystem. Totalt besvarades 959 enkäter vilket innebär en 
svarsfrekvens på 48 %. 

 
4.1 Resultatdiskussion 
Resultaten visar att man är mer riskbenägen när man föreställer sig att man har det 
angivna tekniska stödsystemet än utan. Dessa resultat överensstämmer väl med de som 
Sagberg, Fosser & Saetermo (1997) tidigare presenterat. Deras studie visade att 
taxiförare med ABS-bromsar tog mera risker än taxiförare utan ABS-bromsar. Denna 
form av kompensation skulle kunna förklaras med hjälp av Wilde’s riskhomeostasteori 
(1996) vilken utgår ifrån att man kontinuerligt utvärderar hur stor risk man utsätts för 
och jämför detta med den nivå av risk man är villig att acceptera. Det tekniska stöd-
systemet skulle då minska den upplevda risken och för att kompensera för detta utsätter 
han/hon sig för ökade risker.  

Resultaten visar även att risken ökar ungefär lika mycket oavsett ålder och kön. 
Personer som i verkligheten kör en bil med antisladdsystem var mer riskbenägna än 
andra i situationer där man kan ha stöd av antisladdsystem vilket kan bero på deras 
erfarenhet gett dem en ökad trygghet.  

Analyserna av förarnas avsikt (intention) i avsnitt  3.1.1 visar att unga förare (18–29 år) 
är den mer riskbenägna åldersgruppen liksom att män är mer riskbenägna än kvinnor. 
Detta kan jämföras med en rad olika studier som visat att unga förare är den mer 
riskbenägna åldersgruppen liksom att män är mer riskbenägna än kvinnor (Engström, 
Gregersen, Hernetkoski, Keskinen & Nyberg, 2003; Parker m.fl., 1992, DeJoy, 1992; 
McKenna, Stanier & Lewis, 1991). Detta tyder på att det riskbenägenhetsmått vi använt 
(intention) ger samma bild som många andra studier. 

I studien testades även hur väl den utökade versionen av teorin”Theory of planned 
behaviour” förklarar deras intentioner att köra på ett sätt som beskrevs med hjälp utav 
tre olika situationer. Resultaten visar att attityd, subjektiv norm och upplevd känsla av 
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kontroll har olika betydelse för förarens riskbenägenhet i de tre situationerna samt att 
modellen förklarar en stor del av förarnas intention. I situation 1, vilken handlade om att 
de lägger sig precis bakom en framförvarande bil för att pressa fram en högre hastighet, 
förklarar modellen 47 % av intentionen då bilen var utrustad med ABS och 41 % då den 
inte var utrustad med ABS. Faktorn med det högsta förklaringsvärdet är i båda fallen 
upplevd känsla av kontroll. Detta innebär att de upplever att bilens egenskaper under-
lättar för dem att klara av situationen samt att deras egen förmåga ökar deras kontroll 
över bilkörningen och är mera benägna att köra enligt situationen. Detta gäller oavsett 
om de föreställer sig att de kör med eller utan ABS. I situation 2, vilken handlade att de 
på en 90-väg kör om en bil trots att det nyss har snöat och det är snömodd i mitten av 
vägen, förklarade modellen 67 % av intentionen vilket gäller oavsett om deras bil har ett 
antisladdsystem eller inte. Den faktor som förklarar mest är attityd. Detta innebär att 
förare som angav att de skulle köra på detta sätt är mera positivt inställda till att köra om 
bilen framför än de andra. I situation 3 beskrevs en landsväg med kraftig spårbildning 
där hastighetsbegränsningen var 90 km/h. Trots att det bildats stora vattensamlingar på 
vägen sänker inte föraren farten. I denna situation förklarar modellen 62 % av 
intentionen vilket gäller både med och utan antisladdsystem. Den faktor som förklarar 
intentionen bäst är attityd tätt följt av upplevd känsla av kontroll. Detta innebär att de 
som kör enligt situationen har en positiv inställning till att kör i 90 km/h samtidigt som 
de upplever att de har kontroll över bilkörningen, en kontroll som påverkas både av den 
egna förmågan och bilens egenskaper.  

I analyserna testades även vilken effekt variabeln uppfattad norm hade på förklaringen 
av intentionen. Denna variabel ingick i analyserna som steg 2 för att se om den ökade 
värdet efter det att de faktorer som ingår i teorin testats. Den största effekten uppvisades 
i situation 2 där förklaringsvärdet ökade med 1,5 procentenheter. I de övriga situatio-
nerna var effekten signifikant men marginell (situation 3) eller inte signifikant (situation 
1). Tidigare studier har visat att man påverkas mera av hur andra beter sig då situationen 
upplevs som mycket riskfylld (se Forward, 2008). Detta är även en möjlig tolkning av 
ovanstående resultat. I situation 2 kör föraren om en annan bil trots att det finns snö-
modd mitt i vägen. I de andra två situationerna är risken för att råka ut för en olycka inte 
lika märkbar, i den ena ligger man tätt bakom en annan bil (situation 1) och i den andra 
sänker man inte hastigheten trots att det är vattensamlingar på vägen (situation 3). I ett 
tredje steg testades effekten av ålder, kön och årlig körsträcka, eftersom speciellt ålder 
och kön kan påverka riskbenägenheten utöver det som sker genom faktorerna attityd, 
subjektiv norm, upplevd känsla av kontroll och uppfattad norm. Dessa faktorer bidrog 
till att öka förklaringsvärdet ytterliggare något. Skattningarna tyder på att männen 
genomgående är något mer riskbenägna än vad som predikteras av deras attityd, 
subjektiv norm, upplevd känsla av kontroll och uppfattad norm. I situation 1 med ABS 
och i situation 3 är dock inte faktorn kön statistiskt signifikant. Vad gäller ålder är dock 
inte resultaten lika entydiga. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat att intentionen att köra på ett riskfyllt 
sätt förklaras med hjälp utav samma faktorer oavsett om bilen är utrustad med ett 
tekniskt stödsystem eller inte. Om man upplever att man har kontroll över situationen, 
en positiv attityd och en acceptans från andra är man mera benägen att köra på ett 
riskfyllt sätt. Det som skiljer de två situationerna åt är att man som förare är mera 
benägen att utsätta sig för dessa risker vilka i sin tur upplevs som positivare och lättare 
att kontrollera om man har systemet.  

Resultaten visar även att nästan alla förare av en bil som är utrustad med antisladd-
system känner till det, men däremot är det förvånansvärt många som kör en bil utan 
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antisladdsystem som tror att bilen ändå har detta system. Liknande resultat har tidigare 
presenterats av Alnervik m.fl. (2008). En förklaring till denna okunskap kan vara att 
vissa av bilarna utan antisladdsystem ibland är utrustade med antispinnsystem (ett 
antispinnsystem begränsar endast drivkraften på hjulen och förhindrar hjulspinn, medan 
ett antisladdsystem bromsar hjulen individuellt som beskrivits i avsnitt  1.1). En annan 
att man inte känner till vad det är för system som efterfrågas i enkäten. Rimligtvis är det 
ett problem att det finns förare som tror att de kör med ett antisladdsystem trots att de 
inte har det, eftersom resultaten visar att även de som kör en bil utan antisladdsystem är 
mer riskbenägna när de föreställer sig att de kör en bil med antisladdsystem.  

När förarna ställs inför påståenden om hur det är att köra en bil med antisladdsystem 
respektive låsningsfria bromsar jämfört med att man kör en bil utan systemen så visar 
resultaten att om man tänker sig att man kör en bil med ABS så instämmer man i hög 
grad med att ”man kan styra och bromsa samtidigt” och att ”man har kortare broms-
sträcka”. För antisladdsystem instämmer i hög grad med påståendena att ”man har 
större möjlighet att häva en sladd” och att ”det är mindre risk att få sladd”. För varken 
ABS eller antisladdsystem instämmer man i att man kan ”accelerera snabbare”, köra 
snabbare vid torrt eller halt väglag”, ”ta kurvor i högre hastighet”, ”köra med kortare 
avstånd till bilen framför”. Utifrån detta drar vi slutsatsen att förarna har relativt 
realistiska förväntningar på såväl låsningsfria bromsar som antisladdsystem men som 
tidigare diskuterats kan det leda till att man tar för stora risker.  

Om förarna skulle köpa ny bil idag anser man att det är viktigast att bilen har ABS och 
luftkonditionering. Vidare anser man att det är viktigt att bilen är bränslesnål och är 
utrustad med antisladdsystem. Att den nya bilen har alkolås bedömer man inte vara 
särskilt viktigt. Vidare är man neutral i sina svar för kollisionsvarnings- och avåknings-
system, trötthetsvarnings- och parkeringsstödsystem. Det är även en betydligt högre 
andel ”vet ej” svar för dessa typer av system. Detta kan innebära att man är osäker på 
vad det är för system. 

 
4.2 Metoddiskussion 
För att kunna studera en förarpopulation gjordes ett tvåstegsurval, se avsnitt  2.2. I det 
första steget drogs ett stratifierat urval av 2 000 fordon från fordonsregistret, 1 000 
fordon med antisladd och 1 000 fordon utan. Därefter valdes en av de personer i 
hushållet som kör bilen i steg 2. Denna strategi innebär att alla förare har en möjlighet 
att komma med i urvalet. Om vi inte hade gjort ett andra steg hade enbart ägare ingått i 
urvalet. Tvåstegsurvalet innebär även att vi har viktat resultaten för att på ett korrekt sätt 
spegla hela populationen. Viktningen är viktig då man ska skatta t.ex. populations-
medelvärden, däremot har den mindre betydelse vid sambandsanalyser såsom t.ex. 
regressionsanalyser. I de analyser som gjorts har därför redovisade resultat genom-
gående varit viktade förutom då sambandsanalyser gjorts. 

Bortfallet i studien var 52 %. Detta kan förstås påverka slutsatsernas giltighet, dvs. 
skattningar av framförallt populationsmedelvärden kan ha systematiska fel. En generell 
metod för att reducera det systematiska fel som bortfall orsakar är att ge olika vikt åt 
observationer i stickprovet. Detta förutsätter dock att man har kännedom om målpopula-
tionen. Man kan då dela in målpopulationen i delmängder eller strata, t.ex. efter kön, 
ålder och bostadsort. Därefter kan man göra motsvarande indelning av stickprovet. Man 
jämför sedan stickprovets och målpopulationens fördelning över strata. I de strata där 
stickprovet är underrepresenterat vägar man upp svaren och i de strata där stickprovet är 
överrepresenterat vägar man ned svaren. Bakom det finns ett antagande som innebär att 
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man i stor utsträckningen kan balansera ut bortfallets systematiska fel med hjälp av 
bakomliggande faktorer. Egentligen innebär denna metod att man gör en samvariations-
analys mot bakomliggande faktorer. Generellt kan man då säga att samvariationsana-
lyser inte är lika känsliga för bortfall som skattningar av populationsmedelvärden. Detta 
innebär att här genomförda samvariationanalyser bör vara mindre påverkade av 
systematiska fel. Eftersom vi inte känner till fördelningen av ålder och kön m.m. i 
målpopulationen har vi inte haft möjlighet att genomföra en bortfallsanalys enligt ovan.  

I regressionsanalyserna enligt ”Theory of planned behaviour” läggs bakgrundsvariab-
lerna ålder, kön och årlig körsträcka in i ett tredje och sista steg. I situation 2 och 3 ger 
steg 3 lite oväntade resultat som kan ha orsakats av att någon eller några av bakgrunds-
variablerna är starkt korrelerade med någon av faktorerna i föregående steg. 

Resultaten visar att riskbenägenheten ökar när man föreställer sig att man har det 
angivna tekniska stödsystemet jämfört med när man inte har det. Eftersom vi inte har 
observerat förarnas verkliga beteende utan enbart det självrapporterade skulle ökningen 
även kunna avspegla en uppfattning om hur systemet bör utnyttjas. 

 
4.3 Fortsatt forskning 
Då en enkätstudie inte mäter förarnas faktiska beteende är det intressant att i fortsätt-
ningen testa och försöka väga mot varandra, både generellt förarbeteende vid körning 
med och utan systemet, samt förarnas förmåga att hantera kritiska situationer där 
systemet är till nytta. Detta skulle kunna genomföras som en simulatorstudie.  

För att få reda på mer om långtidseffekter (6–12 månader) och om förare anpassar sin 
körning utifrån vilket stödsystem deras bil är utrustad med erbjuder så kallade ”Field 
Operational Test” (FOT-studier) en möjlighet. I sådana test utrustar man bilar med vissa 
typer av system och samlar in data dels från körning när systemen är påkopplade, dels 
frånkopplade (s.k. baseline). Dessa data kan sedan användas till att öka kunskapen om 
hur förare anpassar sin körning beroende på stödsystem.  

I föreliggande studie kan vi se behovet av att informera förarna om att det finns en 
tendens till att undervärdera riskerna då man har det tekniska stödsystemet. I detta 
sammanhang vore det värdefullt att inte enbart analysera hur väl teorin (TPB) förklarar 
intentionen utan även kunna förklara vilka specifika attityder och normer (indirekta 
mått) påverkar intentionen. Resultaten från en sådan studie kunde sedan ligga till grund 
för t.ex. en informationskampanj och utbildning av förare.  
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PÅMINNELSE  
 
För några dagar sedan skickade vi en enkät till Dig med frågor om antisladdsystem och 
låsningsfria bromsar.  
 
Om Du redan skickat in ditt svar så tackar vi för Din medverkan i vår undersökning. 
 
Om Du har ännu inte hunnit skicka in enkäten, vill vi påminna dig med denna hälsning 
och hoppas att Du sänder in det ifyllda frågeformuläret så snart som möjligt. 
 
Om Du har några frågor, kan Du kontakta oss på 013-20 42 34 eller 013-20 43 54.  
 
Om du har tappat bort enkäten skickar vi dig en ny om ca en vecka. 
 
Vi tackar på förhand för Din medverkan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Vadeby och Mats Wiklund 

 

VTI, 581 95 Linköping 
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Idnr «Idnr»  

«Namn» 
«Adress» 
«Postnr» «Postadress» 

 
 
PÅMINNELSE  
 
För ett par veckor sedan skickade vi en enkät med frågor om antisladdsystem och låsningsfria 
bromsar.  
 
Om ni redan skickat svar så tackar vi för er medverkan i vår undersökning.  
 
Om ni ännu inte hunnit besvara enkäten ber vi er att fylla i den så snart som möjligt. En ny 
enkät skickas med i detta utskick. Ert svar är mycket viktigt för oss oavsett vilka erfarenheter 
ni har av antisladdsystem och låsningsfria bromsar. 
 
Eftersom vi är intresserade av bilförares förväntningar och föreställningar, inte enbart bilägare 
är vi tacksamma om den person i hushållet som använder bilen med registreringsnummer 
«Regnr» och fyller år först på året avsätter en liten stund för fylla i bifogad enkät.  
 
Uppgifterna behandlas konfidentiellt (enligt sekretesslagen 9 kap. 4§) och när resultaten 
redovisas kommer ingen att kunna se vad enskilda personer har svarat. Uppgiftslämnandet är 
frivilligt men för att vi ska kunna analysera resultaten av undersökningen på ett bra sätt så är 
just ditt svar oerhört viktigt. Bland 100 av dem som svarar på enkäten delas varsin trisslott ut.  
 
På varje formulär finns ett identifikationsnummer. Detta används enbart för att pricka av dem 
som har svarat så att du inte får påminnelser i onödan. 
 
Så här svarar du på enkäten: 
 
Markera ditt svar med ett kryss i rutan så här:  
 
Om du ångrar dig och vill ta bort ett kryss 
så täck hela rutan med det felaktiga krysset såhär:  
 
Det är viktigt att du textar tydligt när du skriver. 
 
Med förhoppning om Ditt välvilliga samarbete tackar vi på förhand. 
 

Anna Vadeby  
VTI 
013-20 42 34 
anna.vadeby@vti.se 

Mats Wiklund 
VTI 
013-20 43 54 
mats.wiklund@vti.se 
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Tack för din medverkan!  

 
Vi tackar så mycket för att du tog dig tid att fylla i enkäten med frågor om 
antisladdsystem och låsningsfria bromsar.  
 
Du är en av de 100 som får en trisslott som tack för hjälpen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Vadeby och Mats Wiklund 

 

VTI, 581 95 Linköping 
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