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	Material: 192 kr
	Personal: 117 334 kr
	Administration: 
	Utgifter totalt: 122055 kr
	Ort och datum: Stockholm 2019-12-18
	Namnförtydligande: Lars Olov Sjöström
	Adress: Byängsgränd 8
	Postadress och land: 12040 Årsta
	Telefon och fax inklusive landskod: 08-55576573
	Namnförtydligande_2: Göran Sydhage
	Organisation_2: Motorförarnas Helnykterhetsförbund
	Adress_2: Byängsgränd 8
	Postadress och land_2: 12040 Årsta
	Telefon och fax inklusive landskod_2: 08-55576556
	Projektnamn: Diarienummer 2018-028: Virtual reality- Kan det vara lösningen till alkoholproblematiken? 2018-11-01 - 2019-10-31
	Organisation: Motorförarnas Helnykterhetsförbund 802002-3399
	Syfte och Mål: Att undersöka möjligheten av att använda Virtual reality som metod för att ändra allmänhetens attityder och beteenden kring alkohol och droger.
	Tänkta aktiviteter: 2018-11-01 november-  2018-12-31 decemberInventering planeringsmöte, två dagar, gällande förstudien. Ta fram en tidsplan för arbetet, Ta del tidigare forskning som gjorts kring VR och beteendeförändringar, Ta kontakt med samarbetspartners 2019-01-01 Januari – 2019-03-31 mars Resor till och från trafiksäkerhetsaktörer. Sammanställ insamlad material från tidigare forskningSkapa en projektgrupp med rätt kompetens Titta över kostnader och ta fram en budget för den investering som behövs göras 2019-04-31April–2019-Juni Redovisa rapport till potentiella aktörer och samarbetspartners 2019 oktober Slutredovisning  till SAFF
	Aktiviteter: 4529 kr
	Förväntat resultat: Att hitta forskningsunderlag som styrker projektidén om att VR är ett relevant verktyg när det gäller att påverka vanor och beteenden kring alkohol och droger. Detta för att kunna gå vidare med projektidén kring VR och att utveckla våra arbetsmetoder som trafiknykterhetsorganisation. 
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Allt har kunnat genomföras enligt planerna.
	Positivt: Forskningsresultaten från användning av VR i olika sammanhang har överraskat oss positivt. Det står klart att VR har använts med signifikant positiva resultat inom en lång rad områden, också inom MHF:s huvudområde alkohol, droger och trafik.
	Negativt: På grund av att den ansvarige projektledaren för projektet avslutade sin anställning hos MHF i maj tvingades vi ändra i projektorganisationen för att kunna slutföra projektet enligt planerna. Det har inneburit en viss försening i tidsplanen samt att de nya projektansvariga har fått arbeta ganska intensivt med projektet under hösten.
	Tidsperiod: 2018-11-01 - 2019-12-18
	Budget aktiviteter: 2500 kr
	Budget material: 2600 kr
	Budget Personal: 101900 kr
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 109250 kr
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 22055 kr
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 122055 kr
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 100000 kr
	Budget Ansokt bidrag: 100000 kr
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 9250 kr
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 109250 kr
	Budget Ovrigt: 2250 kr
	Ovrigt: 
	Organisation1: Motorförarnas Helnykterhetsförbund
	Genomförda aktiviteter: 2018-11-01 -  2018-12-31 Inventering planeringsmöte, två dagar, gällande förstudien. Framtagning av en tidsplan för arbetet. Kostnadsöversikt och ekonomisk planering utifrån fastställd budget.2019-01-01  – 2019-05-15 Ta del tidigare forskning som gjorts kring VR och beteendeförändringar: Kontakter med forskare och samarbetspartners. Insamling av publikationer och data för användning i förstudierapporten. 2019-06-18Omstrukturering av projektarbetsgruppen med anledning av att Sabrina Sandhu avslutat sin anställning hos MHF i maj månad. Camilla Spennare och Lars Olov Sjöström övertar ansvaret för att slutföra projektet. 2019-06-18 - 2019-12-17Fortsatt och utökad insamling av publikationer och data för användning i förstudierapporten. Genomläsning av insamlade böcker och artiklar. Nya kontakter med forskare inom VR-området. Författande och slutredigering av förstudierapporten.2019-11-26Presentation av projektet i samband med besök av representanter för Trafikverket. Förstudierapporten kan få betydelse för det fortsatta samlade Nollvisionsarbetet i Sverige när det gäller problemområdet alkohol, droger och trafik.2019-12-18Rapporten klar. Slutredovisning  till SAFF. Spridning av rapporten till Trafikverket m.fl.
	Uppnått Resultat: Förstudierapporten, "Virtual Reality - ett verktyg för att öka trafiknykterheten", har slutförts under år 2019 enligt planerna.Den publicerade forskningen som vi refererar till i projektrapporten bekräftar vår hypotes om att VR kan användas som ett verktyg för att påverka vanor och beteende kring alkohol och droger samt i trafiken. Förstudien lägger en bra grund till ett fortsatt arbete i MHF och i andra organisationer för nykterhet och nykter trafik. 
	Övrig information: 
	E-post_2: goran.sydhage@mhf.se 
	E-post: lars.olov.sjostrom@mhf.se


