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Utbildning mot halkolyckor, ett forsknings- och utvecklingsprogram.
Sammandrag.

Nils Petter Gregersen och Lennart Strandberg

Sammanfattning och slutsatser

Målsättningen med FoU-programmet har varit att ta fram underlag för en utvecklad halkut-
bildning. Arbetet igångsattes som en konsekvens av den osäkerhet om vissa utbildningars

effekter som aktualiserats, framför allt genom utvärderingen av den norska halkutbildningen
1987. Den norska utvärderingen och flera andra studier med liknande resultat har dock inte
tolkats som att de dömer ut utbildning som sådan, utan istället varit ett incitament för utveck-

ling och förändring.

I det ursprungliga programmet hade dessutom en utvärdering av den befintliga halkutbild-
ningen föreslagits. Denna del har av olika skäl strukits och programmet har koncentrerats på
utbildningsstrategier och -metoder.

Forskningsprogrammet har lett till ett principförslag om hur halkutbildningen bör läggas upp.
Förslagen avses kunna gälla såväl den obligatoriska halkutbildningen som andra vidare- och
fortbildningskurser för olika förarkategorier.

I förslaget (som till vissa delargenomförts under projektets gång) betonas den riskbaserade
utbildningen. Den innebär att man baserar teori och praktiska övningar på riskfaktorer och
händelseförlopp som är särskilt vanliga vid halkolyckor. Analyser av dödsolyckor, körförsök

med vana förare, experiment med normalförare i vanliga bilar mm tyder på att riskerna är så
mångfacetterade att de inte kan överblickas och behärskas.

Därför förordas praktiska demonstrationer, där eleven, utöver en viss grundläggande färdig-
hetsträning, får uppleva flera olika olycksbidragande faktorer. Både teoretiskt och praktiskt
ges insikter om att en mångfald av svårupptäckta faktorer i fordon, däck och väg kan leda till
att man överraskas av sina egna panikreaktioner eller av olyckstypiska fordonsrörelser som

inte går att häva. Genom en sådan inriktning avses utbildningen leda till ett mera förutseende
körsätt med större riskmedvetande och större säkerhetsmarginaler.

Den nya halkutbildningen kommer att införas successivt på olika trañkövningsplatser, varför
det är svårt att genomföra en övergripande utvärdering avseende dess inverkan på olycks-
risken. Olika delmoment i utbildningen kommer istället att utvärderas efterhand med avseende

på hur de påverkar delar av körbeteendet.

På längre sikt kan FoU-programmet också stödja andra delar av förarutbildningen, t ex genom
en ökad kunskap om faktorer som bidrar till unga bilförares olycksinblandning, genom
tillgång till en fritextdatabas för PC, som nu innehåller ca 2000 dödsolyckor, genom mer
ingående utvärderingar av mätdata från projektets olika körförsök och sist men inte minst,
genom den förståelse för vetenskapliga metoder som medverkande instruktörer och
trañklärare tillägnat sig.



1. Projekthistorik

Projektet "Utbildning mot halkolyckor har genomförts på uppdrag av NTF, Vägverket, KFB
och FSAB. VTI har också skjutit till forskningsmedel. TÖP, STR, TR, Skid-Car-banornas

organisation, Arméns motorskola och SKBR har på olika sätt starkt bidragit till projektets
genomförande. Projektet har också bedrivits i samverkan med det av NKT finansierade
projektet MEFUN (Metoder för förarutbildning i Norden).

Inledningsvis lades på uppdrag av NTF, ett förslag till forskningsprogram fram, vilket bestod
av följ ande delprojekt:

Internationella och nationella erfarenheter av halkutbildning

Utformning och utprovning av konkreta övningsmoment för halkutbildningen

Utvärdering av den nuvarande halkutbildningen

Analyser av olycksdata

Fordonsdynamik och körbeteende

Testning av hypoteser för att förklara negativa effekter av utbildningsåtgärder

Validering av trafikövningsplatser

Den Övergripande målsättningen med forskningsprogrammet har varit att ta fram underlag för
en utvecklad halkutbildning. En översyn bedömdes vara nödvändig bl a mot bakgrund av
vissa signaler i internationell forskningslitteratur om svårigheter att påvisa effekter i utvärde-
ringsstudier och den fordonstekniska utvecklingen som antogs kräva en anpassning av utbild-

ningen.

En utgångspunkt i förslaget var att forskningsprogrammets inriktning och delprojektens
innehåll skulle kunna förändras över tid. Detta var en av de uppgifter som den tillsatta
arbetsgruppen fick. Arbetsgruppen har bestått av representanter från NTF, Vägverket, TÖP,
STR, TR, Skid-Car-banornas organisation, Arméns motorskola och VTI.

Forskningsprogrammet har i vissa delargenomförts enligt ursprungliga planer, men fått en
ändrad inriktning i andra delar. Följ ande delprojekt har ingått:

Litteraturgenomgång, erfarenheter av utbildningsåtgärder

Tidigt förslag till utvärdering av nuvarande halkutbildning (utvärdering ej genomförd)

Experiment med överskattningseffekter av olika utbildningsstrategier

Kartläggning av TÖP-anslutna trafikövningsplatser i Sverige
Fordonsdynamik och körbeteende

Analys av dödsolyckor. Uppläggning av fritextdatabas med dödsolyckor

Utbildning av instruktörer vid trafikövningsplatser

Utbildningsplan för riskbaserad halkutbildning. Koppling olyckor-övningar via riskblad.°
°.
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2. Resultat från delprojekten

2.1 Litteraturgenomgång och diskussioner om utbildningsstrategi

Litteraturgenomgången visar att man i internationell forskning relativt sällan har kunnat påvi-
sa positiva effekter av den här typen av kortare utbildningsinsatser. Här finns resultat från
olika länder. Den norska utvärderingen är bara en del i mängden av sådana utvärderingar. Dels
kan dessa resultat bero på metodbrister i utvärderingsstudierna (design, urvalsstorlekar mm),
dels kan effekterna vara för små för att kunna urskiljas bland andra effekter, och dels kan det
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finnas ett sant problem med hur man traditionellt lägger upp förarutbildning. Vad gäller den
metodologiska delen finns det i flera utvärderingsstudier stora brister. Man har t ex för små
urval, dålig likhet mellan försöks- och kontrollgrupper, osäkra effektmått mm. Det finns dock

exempel på lyckade utbildningsinsatser, tex det svenska Televerksprojektet .

Det bör här poängteras att negativa resultat (dvs att inga effekter har hittats) inte är något
bevis för att effekter saknas. Sådana tolkningar strider mot en vetenskaplig princip - ungefär
på samma sätt som när man avfärdade behovet att avskärma elektromagnetiska växelfält, bara
för att man då inte hittat några statistiska samband med de första överkänslighetsreaktionerna.

Bland de som är intresserade av att undersöka vidare i vilken grad de bristande effekterna kan

ha med själva utbildningen och dess uppläggning att göra, menar man att det kan finnas
aspekter som man inte insett, som motverkar säkerhetsmålen. Flera forskare har också pekat

ut sådana sidoeffekter, inte bara när det gäller utbildning, utan även i samband med andra
trafiksäkerhetsåtgärder. Hit hör t ex teorier om riskkompensation, dvs att bilföraren som in-
divid inte känner någon motivation att höja sin säkerhet, eftersom man tycker att det "går

ganska bra som det gör". Det man t ex lär sig på en utbildning bedöms komma till bättre nytta
om man får direkt belöning, t ex genom att komma fram snabbare, att körningen blir roligare,
fartens tjusning, kunna avreagera sig, visa upp sig, hävda sitt revir osv.

FoU-programmets diskussioner, bl a med instruktörer och trafiklärare, tyder på att genom-

snittsföraren inte förstår vilka - och hur många - faror som faktiskt hotar vid normal körning
på vinterväglag. Detta innebär att sådana kunskaper och insikter måste förmedlas, oavsett hur
man försöker påverka motivationen. Om föraren inte vet var riskerna finns är det omöjligt att
köra med större säkerhetsmarginaler - hur gärna man än vill.

En annan sida av saken är att man också antas överskatta säkerhetseffektema av t ex en utbild-

ningsåtgärd. Man tror att man kan tillämpa det man har lärt sig, trots att detta kanske inte är
sant. En av delstudierna i forskningsprogrammet ger stöd för antagandet om överskattnings-
effekter (se sid 5). Elever som fick traditionell färdighetstränande utbildning i broms-
undanmanöver överskattade sin förmåga mer än elever som istället lärdes att inse sin begräns-
ning i sådana situationer. Den faktiska förmågan att klara en broms-undanmanöver var lika i
grupperna.

Om denna och andra liknande förklaringar är riktiga, skulle man kunna göra säkerhetsvinster

genom en utvecklad inriktning på utbildningen. Förutom den nödvändiga grundläggande fär-
dighetsträningen och teoretiska utbildningen bör nya moment komma till som har som mål att
begränsa de ovan beskrivna sidoeffektema. Det finns, efter vad vi kunnat upptäcka, inte några
publicerade erfarenheter av sådant nytänkande. Tvärtom är det så att man internationellt är
mycket öppna för ideer om hur problemen kan angripas. Man är ofta införstådd med proble-
men, men har inte kommit så långt när det gäller att åtgärda dem genom t ex vidareutveckling
av praktisk utbildning.

I Sverige ligger vi relativt väl framme och dessa tankar har legat till grund för en del nyut-
vecklade utbildningsinsatser, t ex i projektet "PILOT" som är en vidareutbildning av unga fö-

rare. Här har stor tyngd lagts på att förmedla insikter om den egna begränsade förmågan och
om behovet av stora säkerhetsmarginaler istället för att förmedla färdigheter i att klara ut kri-
tiska situationer när de uppstår. Tonvikten ligger alltså på att undvika att hamna i kritiska
situationer istället för som traditionellt har lyfts fram, att bli duktig på att reda ut situationer
när de uppstått. Försök med speciella kurser för 16-åriga körkortselever vid Ytongbanan har
också liknande inriktning. Detta har också varit en av grundstenarna till forskningsprogram-
mets förslag till utveckling av halkutbildningen.
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En annan slags förklaring till att man ibland inte uppnår de mål som är uppsatta för utbild-
ningen är att det inte finns tillräckligt god överensstämmelse mellan olika inblandade parter
om vad det är man skall uppnå. Att så är fallet har visats genom en finsk delstudie av NKT-
projektet MEFUN där man påvisade att det är stora skillnader i hur man beskriver målen för
halkutbildningen mellan myndighet, utbildare och elev. En primär uppgift för att motverka
detta är att samordna tolkningen av utbildningsmålen mellan myndighet och utbildare. Här

fyller t ex instruktörsutbildningen en viktig roll. Om det finns en samstämmighet i vad det är
man skall uppnå, kan det också innebära att eleven lättare uppfattar budskapen på avsett vis.

I övrigt kan det framhållas att bilförares olycksinblandning alltmer beskrivs som en konsek-
vens av ett samspel av en stor mängd faktorer där utbildningsinsatser av det slag som halkut-
bildningen utgör kan bidra till vissa medan det för att åtgärda andra olycksbidragande faktorer
krävs helt andra typer av åtgärder. Även om det inte varit en direkt del av
forsningsprogrammet, så biläggs en delrapport som beskriver en psykologisk modell över
faktorer som bidrar till unga bilförares olycksinblandning. I rapporten ges förutom en
litteraturöversikt, också en analys av detta multifaktoriella samspel och vilken roll

utbildningsåtgärder kan ha för att förbättra de unga förarnas trafiksäkerhet. Det finns enligt
denna analys en hel rad faktorer som man inte självklart kommer åt med hjälp av
förarutbildning så som vi ser på den i dag. Hit hör faktorer som har att göra med sådant som
grundläggande värderingar, livsstil, ungdomars frigörelseprocess, sociala grupper och normer
osv, men också vissa aspekter av att få en ökad erfarenhet som bilförare, där lång tid bakom
ratten är den viktigaste metoden. En ännu ofullständigt besvarad fråga är i vilken utsträckning
nya strategier för utbildning rymmer möjligheter att komma åt eller förebygga även dessa mer

grundläggande faktorers inverkan på olycksinblandningen. En annan närliggande fråga är hur,
relativt sett, viktiga dessa olika faktorer är var och en för ungdomarnas olycksinblandning och
vilka metoder som är bäst för att åstadkomma en minskning av deras betydelse.

Traditionellt arbetar man i förarutbildningssammanhang inom vissa av dessa problem-

komplex, medan andra är antingen för komplexa och grundläggande eller också är tekniken
för att angripa dem genom utbildning outvecklad. En viktig inriktning för halkutbildningen är
att bredda målsättningen till att inbegripa andra och flera av de aspekter som beskrivs i model-
len. Hit hör t ex de ovan diskuterade överskattningsfenomenen, betydelsen av feedback under
körning, riskkompensation och motivationsaspekter.

Mer specifika och omedelbara åtgärder motiveras av diskrepansen mellan naturvetenskaplig
baslitteratur och studiematerial som vänder sig direkt till bilförare. I gymnasie- och
högskolornas läroböcker finns stringenta beskrivningar av säkerhetsrelaterade fenomen. Men
när man i trafiksäkerhetsinformationen söker generaliserbara förklaringar av vägtrafikens

naturlagar, möter man en flora av broschyrer, böcker och Videofilmer, som ibland kan vara

förvirrande för både trafiklärare och körkortselever. Hemmagjorda begrepp och oförklarade
råd om hur man skall bete sig kan leda till missuppfattningar och förhastade slutsatser - bl a
om att olycksförlopp är enkla och förutsägbara. Många trafiklärare och instruktörer frustreras
av att deras förklaringar inte accepteras av fysikkunniga. Den nedan beskrivna utbildningen
avser att svara mot detta behov.

2.2 Utvärdering av halkutbildningen

För delprojektet som avser utvärdering av den befintliga halkutbildningen togs tidigt i projek-

tet ett beslut om att den inte skulle genomföras. Beslutet baserades främst på två skäl. Det
första var att den dåvarande halkutbildningen, genom forskningsprogrammet, skulle genomgå
en omvandling och utveckling. Att i ett sådant läge genomföra en utvärdering, ansågs av alla
parter vara slöseri med resurser. Det andra skälet var att om man skulle konstatera bristande
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effekter av utbildningen, skulle detta kunna leda till att obligatoriet togs bort, redan innan
utvecklingsarbetet hade kommit igång på allvar. Beslut togs därför om att en utvärdering

skulle anstå tills dess att halkutbildningen hade genomgått enförnyelse.

Nu föreligger ett förslag till förnyad utbildning. Förslaget är inte konkret i alla detaljer, men
pekar ut inriktningar och ger en hel del förslag på praktiskt genomförande. Nästa steg är att

implementera och genomföra förnyelseprocessen.

En grundsten i förslaget är att man på de olika trañkövningsplatsema sj älva skall ha ett stort
ansvar för detaljutformningen av utbildningen. Detta innebär att man inte kan räkna med att
alla banor förändrar sin utbildning över en natt. Det handlar istället om en process där instruk-
törer, organisationer och myndigheter samtidigt förändrar såväl föreskrifter som praktisk ut-

formning.

För möjligheterna att genomföra en utvärdering avseende olyckor sätter detta stora begräns-

ningar. Man är tvingad att använda stora undersökningsgrupper för att statistiskt kunna påvisa
förbättringar och detta kommer att ta tid. Ett alternativ är att utvärdera halkutbildningen med

beteendemått istället för olycksmått och då koncentrera sig på de mål som finns avseende
beteenden i kursplanen. Man testar då t ex effekter på val av säkerhetsmarginaler genom att
studera hur elever med nytt utbildningsinnehåll beter sig jämfört med andra. Detta kan
genomföras experimentellt, under en kortare tidsperiod och behöver bara engagera enskilda
trafikövningsplatser. Med tanke på utvecklingen mot mer målorienterade föreskrifter blir
kraven på kontinuerlig utvärdering också stort.

Resultaten från sådana beteendeutvärderingar kan dock inte automatiskt generaliseras till

säkerhetseffekter i form av olycksreduktion. Dels blir en sådan utvärdering begränsad till
enskilda banor med vissa instruktörer under vissa förhållanden och dels är inte relationen
mellan specifika beteenden och olycksinblandning entydig.

Vid sidan om traditionella effektutvärderingar finns också ett stort behov av att följa de
processer som uppstår i och med att man implementerar ochgenomför förnyelseprocessen.
Hur tolkas t ex målen av olika inblandade parter och hur påverkar de nya föreskrifterna själva

utbildningens utformning och genomförande?

2.3 Experiment om överskattningseffekter

I forskningsprogrammet formulerades ett antagande om varför man ofta misslyckas med att

Visa effekter av den här typen av kortutbildning. Antagandet var att färdighetstränande ut-
bildning i att klara av en kritisk situation producerar en orealistisk övertro av den egna förmå-
gan i högre grad än om man fokuserar på insikter om den egna begränsade förmågan.

I ett experiment genomfört på Bromma Trañkövningsplats har två grupper med olika utbild-
ningsstrategi jämförts för att testa denna hypotes.

Resultatet visar i korthet att hypotesen kunde bekräftas. Den färdighetstränade gruppen hade

en större subjektiv tilltro till sin förmåga än den insiktstränade. De båda grupperna klarade
dock testerna lika bra i verkligheten, vilket visar att man med färdighetsträning får en högre

grad av orealistisk överskattning av den egna förmågan.

Resultaten bör kunna utnyttjas i utbildningssammanhang och påverka inriktningen att mera
fokusera på förarens begränsade förmåga att lösa kritiska situationer när de uppstår i verklig

trafik.



2.4 Kartläggning av halkbanor

Kartläggningen av trafikövningsplatserna visar att det finns en relativt stor variation mellan
banorna. De varierar i hur man simulerar halka, hur man kan hålla föreskrivna hastigheter,

vem som utbildar mm. Under den tid FoU-programmet pågått har flertalet trafikövningsplatser

övergått till att köra med egna banbilar . Man kör också med färre elever i varje bil och
bedömer sig i högre grad kunna uppfylla föreskrivna hastighetskrav. Detta har ökat
möjligheterna att styra upp utbildningens innehåll och uppläggning.

Den variation som ändå finns mellan banorna innebär svårigheter i att föreskriva halkbanorna

att genomföra en utbildning som innehållsmässigt är detaljstyrd. Föreskrifterna bör istället
vara målorienterade, där man på banorna får ansvar för att utbildningen, utifrån de olika förut-
sättningarna, leder till uppställda mål. En gemensam utbildning av instruktörer bör kunna
bidra till att trafikövningsplatserna kan få detta ansvar. Det bör också understrykas att man
från trafikövningsplatserna har en stor beredskap att investera bl a i banutformning, bara man
får en större klarhet om framtiden för halkutbildningen. Det hot som legat över
organisationerna på senare tid har inneburit att man avvaktat med satsningar av olika slag.

2.5 Fordonsdynamik och körbeteende

Detta delprojekt har visat att köregenskaperna varierar kraftigt inom och mellan olika bilar.
Små skillnader i exempelvis last eller däck kan få bilen att reagera helt annorlunda och över-
raska föraren i normala manövrer, vilka tidigare har upplevts som helt ofarliga. Modern bil-

teknik ökar möjligheterna till sådana överraskningar när man byter mellan nya och gamla
bilar. Antispinn, olika typer av fyrhjulsdrift och speciellt ABS-bromsar är exempel på sentida
konstruktioner, som kan ge problem när en förargeneration har lärt sig köra enbart med dessa

flnesser och sedan hamnar bakom ratten i en äldre bil.

Variationernas effekter på förarens körbeteende har belysts genom praktiska prov, experimen-
tella studier, fordonsdynamiska analyser och inte minst genom erfarenhetsutbyten med

instruktörer, trafiklärare och fordonsproffs. Dessa kunskaper har spridits på olika sätt under

arbetets gång. Mätdata finns tillgängliga för fördjupade analyser eller för att konkretisera
farorna och illustrera riskernas mångfald i den kommande halkutbildningen.

Data från körförsök på vinterväglag tyder på att kursstabiliteten är ett större problem än styr-
barheten för genomsnittsföraren. Detta står i samklang med officiell olycksstatistik, där vinter-

väglag är kraftigt överrepresenterat för mötesolyckorna men inte för upphinnandeolyckorna.
Eftersom stabiliteten kan gå förlorad på många olika sätt, så är det här särskilt lämpligt att
halkutbildningen demonstrerar riskpanoramats komplexitet.

Erfarenheterna och mätresultaten från bromsningsexperiment med och utan ABS (antilås-
system) illustrerar halkutbildningens stora säkerhetspotential i ett annat, delvis motsatt
avseende. I körförsök på is 1990 med ca 50 sportlovsturister som förare blev nämligen resul-
taten med ABS klart bättre än utan. Försökspersonerna hade då fått provbromsa några gånger
före mätningarna. Innan dess lättade många förare på bromspedalen när de kände ABS-pulsa-
tionerna för förstagången. Samma reaktion har observerats av halkbaneinstruktörer hos ett
stort antal nyblivna ABS-bilägare. De behöver alltså känna på sin bil för att kunna utnyttja
dess förmåga till fullo och för att inte reagera direkt olämpligt i täta trafiksituationer.



2.6 Analys av dödsolyckor. Fritextdatabas för PC med förloppsbeskrivningar.

De verbala beskrivningar av alla dödsolyckor, som TSV tidigare sammanställde, har tillvara-
tagits i detta projekt. I FoU-programmets inledningsskede genomgicks några vintrars döds-
olyckor av en arbetsgrupp med trañklärare och instruktörer såväl från halkbanor som från en
säkerkörskola för erfarna förare. Detta visade att det finns gott om exempel på händelse-
förlopp, där föraren tycks ha överraskats av den egna bilens reaktion. Exempelvis är det inte
alls ovanligt att framhjulsdrivna bilar får bakvagnssladd.

Beskrivningarna har successivt lagts in i en fritextdatabas på PC, som nu innehåller ca 2000

dödsolyckor från åren 1987 till 1989. Varje post innehåller också data om inblandade fordons-
typer, ålder på dödade personer och på förarna, klockslag, datum, m m. Genom att söka efter
tex [sladd...] och [broms...] får man fram beskrivningar på olyckor där både sladdning och
bromsning finns omnämnt. Ett urval av dessa kan sedan användas för att illustrera allvaret
bakom motsvarande teoretiska och praktiska moment i förarutbildningen.

2.7 Utbildning av instruktörer. Koppling mellan olyckor och övningar via riskblad.

På initiativ och i regi av TÖP har ca 1.300 personer utbildats inom både TÖP och Skid-Car-
banomas organisation, för att kunna fungera effektivare som halkbaneinstruktörer. I denna
utbildning har de ovannämnda rönen från FoU-programmet beaktats och projektgruppen har
bistått med både lärarinsatser, laborativ undervisning och skriftligt underlag. Detta behöver

dock kompletteras enligt nedan innan den riskbaserade halkutbildningen tillämpas på
körkortselever i full skala.

I kursmaterialet har ett antal dödsolyckor med likartade förlopp fördelats på drygt tio grupper,
för att illustrera varför samma skeende demonstreras praktiskt på halkbanan. I s k riskblad

förklaras hur dessa fordonsrörelser och förarreaktioner kan uppkomma med lagenliga bilar
och omdömesgilla förare. Många av de trafiklärare, som deltog i instruktörsutbildningen har
länge saknat stringenta förklaringar till varför fordon rör sig som de gör på olycksplatser och
halkbanor. Detta bekräftar behovet av förbättringar i förar- och trafiklärarutbildningen, som

nämndes på sid 4 i jämförelsen med gymnasie- och trañksäkerhetsinformationen.

2.8 Plan för riskbaserad halkutbildning.

Forskningsprogrammet har lett till ett principförslag om att betona den riskbaserade utbild-
ningen. Den innebär att man baserar teori och praktiska övningar på riskfaktorer och händelse-

förlopp, som är särskilt vanliga vid halkolyckor.

Analyser av dödsolyckor, körförsök med vana förare, experiment med norrnalförare i vanliga
bilar m m tyder på att riskerna är så mångfacetterade att de inte kan överblickas och behär-
skas. Därför förordas praktiska demonstrationer, där eleven, utöver en viss grundläggande

färdighetsträning, får uppleva flera olika olycksbidragande faktorer. Både teoretiskt och
praktiskt ges insikter om att en mångfald av svårupptäckta faktorer i fordon, däck och väg kan
leda till att man överraskas av sina egna panikreaktioner eller av olyckstypiska fordonsrörelser

som inte går att häva. Genom en sådan inriktning avses utbildningen leda till ett mera
förutseende körsätt med större riskmedvetande och större säkerhetsmarginaler.
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Denna inriktning är utgångspunkt för kursplanen, som en arbetsgrupp ska utveckla med början
vid ett möte 940919. För att läromedel och körövningar ska bli effektiva och praktiskt
användbara måste erfarna halkbaneinstruktörer delta i utvecklingen - speciellt då den kommer
in på mer konkreta moment. FoU-programmet har lagt grunden för detta arbete, men det bör
pågå kontinuerligt och fortsätta även efter programmets avslutning.

Projektgruppen skulle därför kunna utnyttja de medel som ännu ej förbrukats i FoU-program-
met till att handleda intresserade instruktörer och trafiklärare, så att de mera självständigt kan
optimera halkutbildningen genom successiva utvärderingar och vetenskapliga småstudier.
Detta skulle förstärka den förståelse för vetenskapliga metoder som medverkande instruktörer
och trafiklärare redan tillägnat sig genom FoU-programmet, som därigenom kan ge mer lång-
siktiga effekter även på andra delar av förarutbildningen.

Utöver denna mer praktiskt implementerande ansats, återstår också ett stort behov av fortsatt
forskning inom förarutbildningsområdet. Genom forskningsprogrammet har en rad
frågeställningar lyfts fram och belysts, men inte i tillräcklig utsträckning. Ett stort behov av

fördjupade kunskaper finns vad gäller t ex vilka trañksäkerhetsproblem som är möjliga att
åtgärda med hjälp av utbildning och vilka effekter olika pedagogiska strategier har på

motivation, riskkompensation, val av körstil och andra beteenden som hör ihop med
bilkörningen och olycksinblandningen.
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