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Förord
Studien i föreliggande notat var från början en del i utvärderingen av halkutbild-
ningen med anledning av att en ny kursplan skulle införas. Tyvärr var det några
saker i genomförandet av experimentet som inte gick som planerat varför för-
fattarna har valt att se studien som misslyckad. Det var inte resultatet som var
misslyckat utan problem i själva genomförandet. Studien har därför plockats ur
sitt sammanhang dvs. ut ur utvärderingen av halkutbildningen och gjorts till ett
notat för att ändå presentera vad som gjordes men framförallt är syftet med notatet
att dra lärdomar för framtiden då liknande studier kan göras. Utvärderingen av ny
kursplan för halkutbildningen är redovisad i VTI rapport 472.

I övrigt skulle vi vilja passa på att tacka personalen vid Linköpings Trafik-
övningsplats för att de ställde upp och hjälpte oss på ett mycket bra sätt. Vi vill
också tacka Henrik Schelin och Joakim Östlund som hjälpte till i projektet och
Harry Sörensen som gjorde i ordning den instrumenterade bilen till experimentet.

Linköping i september 2001

Inger Engström Anders Nyberg
Projektledare och författare Författare
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1 Inledning
Den 1 juli 1999 infördes en ny kursplan för halkutbildningen i Sverige (VVFS
1999:23). Införandet av den nya kursplanen hade föregåtts av flera års arbete av
Vägverket och representanter från trafikskolornas och trafikövningsplatsernas
organisationer.

Bakgrunden till en ny kursplan var forskningsrön, bl. a från Norge, som pekade
på att genomgången halkutbildning gav negativt resultat (Glad, 1988) dvs. fler
antal olyckor efter utbildning, framförallt bland manliga förare. En debatt i
Sverige tog fart som ledde till att NTF tog initiativ till ett forskningsprogram som
genomfördes av VTI. Resultatet av forskningsprogrammet kan sammanfattas i ett
antal förslag (Gregersen & Strandberg, 1994):

• Utveckling av en kursplan med större tonvikt på riskmedvetenhet, förutse-
ende, insikt om egna begränsningar, naturlagars inverkan etc.

• Föreskrifterna bör vara målorienterade, där man på banorna får ansvar för att
utbildningen, utifrån de olika förutsättningar som gäller, leder till uppställda
mål

• Banorna bör ges stöd för sitt arbete med utveckling av nytt utbildnings-
innehåll och praktiska övningar som överensstämmer med de nya målen

• Instruktörer bör få ökade möjligheter till utbildning och fortbildning
• Ökad satsning på forskning om sambanden mellan utbildning, riskkompen-

sation, motivation och körstil m.m.
• Utveckling av pedagogiska metoder som kan behandla betydelsen av sociala

och psykologiska faktorers inverkan på körbeteendet, även på halt väglag
• Utökat nordiskt samarbete kring halkutbildningens gemensamma problem
• Utvärdering av halkutbildningen successivt med avseende på genomförande,

måluppfyllelse och säkerhetseffekter

Den tidigare kursplanen hade varit detaljstyrd och fokuserat på praktisk träning i
bil. Den angav tydligt vad eleven skulle lära sig och det handlade oftast om att
träna på att hantera bilen i speciella kritiska situationer i halt väglag. Med ut-
vecklandet av den nya kursplanen föreslogs en ny inriktning och ett nytt sätt att
skriva föreskrifter på som Vägverket anammade och började jobba med 1994.

Till detta arbete kopplades en utvärdering som gjordes av VTI. Förmätningen
gjordes 1996 (Engström, 1996) med syfte att beskriva hur budskapet i kursplanen
överförs till undervisningsplanerna, tolkas av instruktörerna, omsätts i praktisk
handling och till sist hur instruktörernas budskap uppfattas och förstås av
eleverna. För att besvara detta syfte gjordes fyra delstudier. Det var en innehålls-
analys av kursplan och undervisningsplaner, en observationsstudie för att under-
söka hur undervisningsplanerna omsattes i praktisk undervisning, en intervju-
undersökning för att se vilken kunskap lärarna anser att de förmedlar respektive
eleverna anser att de får. Den fjärde delstudien var en enkätstudie med frågor till
samtliga utbildningschefer för få deras syn på halkutbildningen. Resultatet visade
att övervägande delen (60�70%) av innehållet i halkutbildningen handlade om
färdighet dvs. att eleven skulle lära sig hur de skulle bete sig för att ta sig ur en
kritisk situation. Resten av innehållet handlade om insikt dvs. att eleven skulle
lära sig hur de ska bete sig för att aldrig hamna i en kritisk situation och om
fordons- och vägegenskaper dvs. hur fordonets och vägytans egenskaper påverkar
körsituationen.
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Den andra mätningen startade våren 1999 och löpte över två år med mätningar
en gång i halvåret. Det innebar att mätningarna startade några månader innan den
nya kursplanen trädde i kraft. Syftet var det samma som vid förmätningen men
med tillägg av ett syfte nämligen att beskriva processen med att ta fram den nya
kursplanen. Delstudierna var samma som i förmätningen men med undantag av
enkätstudien och med tillägg av processbeskrivningen och en intervjuunder-
sökning. Den sistnämnda gjordes fyra gånger och handlade om utbildnings-
chefernas och instruktörernas syn på förändringsarbetet med att ta fram en ny
kursplan och deras syn på halkutbildningen i stort. En jämförelse av resultatet
gjordes med mätningen 1996 och det visade sig att inriktningen på halkutbild-
ningen hade ändrats från att mest ha handlat om färdighet till att mest handla om
insikt dvs. att få elever som kör på ett defensivt sätt. Det visade sig dock att
eleverna inte uppfattade budskapet lika tydligt som instruktörer och andra aktörer,
men det var en klar svängning på inriktningen. En delstudie som ingick i utvärde-
ringen var ett experiment som skulle visa hur eleverna körde beroende på vilken
kursplan som gällde vid undervisningstillfället. Denna delstudie presenteras i före-
liggande notat.

2 Syfte
Syftet var att studera hur eleverna faktiskt kör bil med avseende på hastighet och
hur de klarar av olika fasta situationer, efter genomgången halkutbildning och
jämföra de som gått enligt den gamla kursplanen med de som gått enligt den nya.
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3 Metod
3.1 Deltagare
För att besvara syftet genomfördes ett experiment där 10 elever som gått halkut-
bildningen enligt den gamla kursplanen (mars 1999) och 10 elever som gått enligt
den nya kursplanen (december 2000) valdes ut att deltaga. Vid varje tillfälle var
det 5 flickor och 5 pojkar som deltog. Försökspersonerna hade lämnat in en
intresseanmälan att deltaga i experimentet i samband med att de genomfört sin
obligatoriska halkutbildning vid Linköpings Trafikövningsplats. Samtliga del-
tagare var 18�20 år vid tillfället.

3.2 Upplägg
Experimentet kördes vid två tillfällen, i mars 1999 och i december 2000, på avlyst
bana (Linköpings Trafikövningsplats) där det fanns en vägslinga och två hala ytor,
en på raksträcka och en i kurva. Varje körning delades upp i två delar där den
första delen bestod av nio varv där den hala raksträckan passerades och den andra
delen bestod av sex varv där den hala kurvan passerades. Runt hela banan ställdes
vägmärken ut för att göra miljön så lik vanlig trafikmiljö som möjligt. Det var
trafikmärken som hastighetsangivelse, stopplikt, enkelriktad gata etc. Dessutom
användes två stycken blå uppblåsbara bilar som skulle föreställa annan trafik.
Dessa användes dock enbart på den hala raksträckan.

Hypotesen var att de elever som hade gått halkutbildningen enligt den nya
kursplanen skulle köra lugnare (saktare) och därmed klara de fasta situationerna
bättre, eftersom de skulle ha lärt sig hastighetens betydelse och att ta det lugnt i
trafiken. De som gått enligt den gamla kursplanen däremot skulle hålla en högre
hastighet och därmed ha svårare att klara de uppställda situationerna. Anledningen
till att de skulle hålla en högre hastighet antogs bero på att de hade en tilltro att
klara av olika situationer eftersom det var det de hade fått träna på i den halk-
utbildning de hade gått. Därför utformades en slinga med olika typer av situa-
tioner för att se om försökspersonerna skiljde sig i sättet att agera.

Vid de tre första varven ställdes en stopplikt ut vid slutet av den hala rak-
sträckan där eleven skulle stanna. Vid de tre nästkommande varven stod det en blå
gummibil vid stopplikten som skulle föreställa att en bil just hade stannat där och
eleven skulle således stanna bakom bilen. Sjunde till nionde varvet stod det en bil
parkerad i det körfältet som eleven kom körande i vilket gjorde att eleven var
tvungen att väja för den bilen samtidigt som de fick möte på den hala vägsträckan.
Eleven var därför tvungen att köra tillbaka in i sitt eget körfält efter omkörningen
och sedan stanna för stopplikten, precis som i de övriga varven. Efter dessa nio
varv kördes sex varv där den hala kurvan passerades. Eleven skulle vid de första
tre varven köra genom kurvan och vid de sista tre varven stanna vid en stopplikt i
slutet av den hala kurvan (för banskiss se bilaga 1).

Under experimentets samtliga körningar användes VTI:s mätbil som kontinuer-
ligt registrerade hastighet och sidokrafter under körningen. Bilen hade inget ABS
system i funktion och var utrustad med slitna sommardäck (ca 2 mm mönsterdjup)
vilket eleven fick reda på innan körningen.

3.3 Genomförande
Deltagarna fick till att börja med både skriftliga och muntliga instruktioner av
försöksledaren. De uppmanades att köra så likt verkligheten som möjligt (för
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instruktioner se bilaga 2), dvs. som de kör i vanlig trafik. Därefter körde försöks-
ledaren ett demonstrationsvarv med eleven på den första typen av varv dvs. det
som gick över raksträckan. Eleven fick sedan köra detta varv nio gånger. Därefter
stoppades eleven och försöksledaren demonstrerade det andra varvet som gick
genom den hala kurvan och eleven körde detta i sex varv. Efter genomförd
körning talade försöksledaren om experimentets syfte och att eleven hade blivit
registrerad under körningen och bad om att få använda resultatet av körningen.
Samtliga deltagare accepterade användandet av deras resultat men ombads ändå
att höra av sig till försöksledaren om de ångrade sig i efterhand, för radering av
resultatet.

3.4 Bortfall
Vid det första mättillfället, mars 1999, deltog 10 personer i experimentet. Tyvärr
visade det sig efteråt att datorn i mätbilen inte hade fungerat som den skulle,
vilket gjorde att en mätning inte gick att använda. Det blev således nio resultat
från den omgången. Vid det andra mättillfället var det en person som aldrig dök
upp vilket gjorde att det var nio personer som deltog i experimentet. Även denna
gång var det en körning som inte blev registrerad pga. att datorn i bilen inte
fungerade. Så det blev åtta resultat från den andra mätomgången.
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4 Resultat/diskussion
Flera parametrar gjorde att detta experiment måste betraktas som mindre lyckat
och istället bättre lämpar sig att användas som en pilotstudie för metodutveckling.
Därför är denna resultatbeskrivning ingen traditionell resultatbeskrivning utan
pekar ut vad det var som inte fungerade under experimentet och därmed varför
resultatet inte är analyserat. I kapitlet med slutsatser ges också möjliga förslag till
hur man skulle kunna göra vid ett liknande experiment i framtiden.

Redan vid första mätningen, mars 1999, körde försökspersonerna väldigt lång-
samt och försiktigt. De höll hastigheter klart under det som angivits på hastig-
hetsmärkena och dessa farter bedömdes vara orealistiskt låga för de rådande om-
ständigheterna. Det visade sig att detsamma gällde vid mätningen i december
2000. Denna krypkörning gjorde att de förväntade effekterna vid de givna situa-
tionerna (t.ex. vid stopplikten) inte infann sig. De förväntade effekterna skulle,
enligt hypoteserna, ha varit att de som gått enligt den gamla kursplanen oftare
skulle ha kört för fort in i en situation och därmed inte klarat den. I princip klarade
samtliga deltagare av de fasta situationerna utom möjligtvis på det första varvet då
några passerade linjen för stopplikt marginellt. Därmed blev det ingen skillnad
mellan grupperna i de fasta situationerna.

Genom att de körde så sakta fanns heller inga skillnader mellan grupperna vad
gällde hastighet. Detta faktum tillsammans med att det blev bortfall vid båda
körningarna p.g.a. att datorn i bilen i vissa fall inte fungerade för registrering eller
att försökspersoner inte dök upp, gör att det inte finns någon större meningen med
att räkna på skillnaderna. Arbetet med att analysera insamlade data är för stort och
omfattande för att bli meningsfullt i detta sammanhang. Andra studier under de
två mellanliggande åren har visat att denna typ av data är mycket tidskrävande att
bearbeta. Dessa studier har också visat på vikten av att ha fler försökspersoner än
vad fallet var i det aktuella upplägget (se t.ex. Gregersen m.fl., 2000). I detta fallet
blev det bara nio försökspersoner från första tillfället och åtta försökspersoner vid
det andra tillfället.

Ytterligare en faktor som ställde till problem vid experimentets genomförande
� och som vid en fullständig analys av data troligen skulle visa att skillnaderna är
större inom än mellan grupperna � var väderförhållandena och därmed graden av
halka på de hala ytorna. Trots att körningarna skedde på tre efterföljande dagar
eller med någon enstaka dag emellan så varierade vädret från snöoväder och
blixthalka till töväder med barmark och i princip ingen halka alls, ofta under en
och samma dag. Detta trots försöksledarnas försök att åstadkomma halka även vid
de dagar då det var barmark.
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5 Slutsatser
En erfarenhet som gjordes i detta experiment var att det är svårt att skapa en
realistisk trafikmiljö på en avlyst bana där försökspersonen verkligen känner att
det vore som att köra ute på den vanliga vägen. Detta kan vara särskilt svårt när
speciella önskemål finns såsom t.ex. en hal yta. En möjlig lösning på det skulle
kunna vara att använda Skidcar där man ställer in den halka man vill ha så att den
blir lika för samtliga försökspersoner och inte heller låst till en bana med speciella
ytor för halka utan kanske kan man köra på asfalterade vägar som faktiskt går
genom riktig skog och där det händer något runt hörnet. Självklart måste det av
säkerhetsskäl finnas avåkningsytor.

Med denna lösning skulle man heller inte bli lika väderberoende som vid en
bana med givna hala ytor. Det skulle räcka med att se till att vägarna man körde
på var fria från snö och halka.

En nackdel med detta förslag skulle vara att försöksledaren måste sitta med i
bilen under körningen för att sköta tekniken, men det skulle man kunna lösa
genom att denne person sitter i baksätet som en passagerare.

Med tanke på de erfarenheter som samlats in under den tid som VTI:s mätbil
har använts föreslås även att antalet försökspersoner är fler än i denna studie om
denna typ av studie skulle göras igen.
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Bilaga 1
Sid 1 (2)
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Banbeskrivning
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Bilaga 2
Sid 1 (1)
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Instruktioner

Vi har gjort en vägslinga som du kommer att få köra. Denna vägslinga består av

två olika delar, vilket innebär att vi har delat upp körningen i två delar med en

kort paus emellan. Vi kommer att börja med att visa dig hur den första delen ser ut

och därefter ska du köra detta varv nio gånger. Du behöver inte hålla räkningen på

antalet varv utan vi signalerar när det är slut. Efter en kort paus visar vi hur den

andra delen ser ut och därefter ska du köra den i sex varv. Även här signalerar vi

när du är klar. Hela körningen kommer att ta ca 1 timme.

Eftersom det är på en avlyst bana ser det inte ut riktigt som i verkligheten men vi

vill ändå att du kör som du brukar. Tänk dig att du kör på en riktig väg. Vi har

placerat ut vägskyltar av olika slag som vi vill att du följer på det sätt du brukar.

Har du några frågor så ställ dem till försöksledaren innan du åker iväg själv.

Ha en trevlig körning!
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