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GLS - Vad är det, vad har gjorts och varför?

Förord

Följ ande litteraturstudie har genomförts på uppdrag av Vägverket. Kontaktperson på VV har

varit Per Olof Grummas-Granström.

Inledning

Erfarenheter från utvärderingar av olika körkortssystem har i liten utsträckning kunnat fungera

som vägledning för hur en bra utbildningsmodell skall vara utformad. På senare tid har

rapporter redovisats som visar positiva effekter av sk Graduated Licensing, GLS (stegvis

körkortssystem). Principen för GLS stämmer väl med de generella kunskaper och principer

som finns om hur man skulle kunna minska unga och nyblivna förares höga olycksrisk. En

princip är att de bör få möjlighet att öka sin erfarenhet innan de får köra själva utan ledsagare

eller instruktör. En annan princip är att elever bör få större insikt i hur de själva och andra

trafikanter fungerar, och få denna erfarenhet på ett sätt så att de inte utsätts för stora risker

under utbildningen. Allt detta borde vara möjligt att uppnå i ett väl utvecklat stegvis

körkortssystem. Kommunikationsdepartementet och Vägverket har tagit initiativ för att utreda

möjligheterna att utveckla ett stegvist system i svensk körkortsutbildning. Denna skrift ska ses

som ett led i denna utveckling.

Internationellt har principen med stegvisa system prövats och diskuterats på flera håll. En rad

rapporter har skrivits i ämnet under de senaste åren. Det är viktigtatt alla erfarenheter och

argument kommer det svenska utvecklingsarbetet till del dvs både positiva och negativa

erfarenheter, vilket är bakgrunden till att denna kunskapsöversikt sammanställs.

Syfte

Projektet syftar till att sammanställa en kunskapsöversikt över internationell debatt om och

erfarenheter av Graduated Licensing.



Mycket har skrivits om Graduated Licensing - men ändå inte

Det kan direkt konstateras att det har skrivits mycket om olika körkortssystem genom årens

lopp, allt från beskrivningar av existerande system till tankar och idéer om nya system.

Dessutom har många utvärderingar genomförts och avrapporterats.

Denna litteraturöversikt har sin grund i cirka 50 publikationer. Av dessa har 35 mest handlat

om GLS i allmänhet, 12 har till största delen tagit upp olika utvärderingresultat, en har

handlat om denforskning som behövs inom GLS, fem publikationer har diskuterat kring olika

utbildningsfrågor och en skrift är framtagen endast med det syfte att kritisera två författares

ståndpunkter som haft stor betydelse för GLS utveckling i Kanada och USA.

De 35 rapporter som tar upp GLS i allmänhet, se tex (1993a, 19930, 1994, Drummond, 1995,

Foss, 1996, Hans, 1996 och Mayhew, 1995), börjar ofta med en problembakgrund till unga

förares höga olycksrisk och berättar om de körkortssystem som finns idag. Sen avslutar man

ofta med att, genom den emperi och teori man redovisat, föra fram GLS som ett medel i att

minska unga förares höga olycksrisk. När det gäller problemen bakom unga förares olycksrisk

förefaller man ganska överens. Man kan dra slutsatser att problemanalysen kommit så långt att

kunskaper kan översättas i åtgärder. Simpson ( 1995 sid 14) uttrycker detta på följ ande sätt:

Current knowledge has not yet been exploited by the driver education/trainingfield, so

many improvements can be made while new research continues in paralell

De 12 publikationer som tar upp olika utvärderingar, se tex (Langley et al., 1996, 1993b och

Foss, 1996), behandlar ganska ofta samma utvärderingar och har samma källor. Vissa

rapporter är renodlade utvärderingar. Utvärderingen av New Zealands GLS-system är ett

exempel på en sådan rapport (Langley et al., 1996).

Den skrift som tar upp den forskning som måste till inom ett GLS-system (Cavallo & Triggs,

1995) diskuterar endast detta i allmänna ordalag dvs skriver att man måste ta fram metoder

som påverkar unga förares val av färdsätt, hur och när de kör bil, alkohol och bilkörning etc.

Detta är är också rapprtens syfte eftersom den är skriven för att föreslå vad man bör forska om

och inte skriven som en färdig kunskapsöversikt



De publikationer, se tex (Lonero & Clinton, 1996 och Lynam, 1995), som behandlar olika

utbildningsfrågor gör det i ganska allmänna ordalag och dikskuterar mest kring att formen för

GLS måste fyllas med ett innehåll som ökar GLS sannolikhet att påverka unga förares höga

olycksrisk. Vad man inte redovisar är vilket innehåll man vill att GLS ska ha. Man diskuterar

mest kring vad utbildningen måste påverka och tar här upp olika ålders- och psykosociala

faktorer. Två undantag finns och det är Mayhew och Simpson (1996b) och Gregersen (1995

och 1996) som tar upp frågor kring utbildningens innehåll.

Den enda kritiska rapport som verkar ha publicerats (Hirsch & Laberge-Nadeau, 1995) ställer

sig frågan om två författare hade hållbara vetenskapliga bevis för att rättfärdiga deras

rekommendationer för ett införande av GLS.

Ett fenomen som uppstår när man gör en litteratursökning på området förarutbildning och på

fenomenet Graduated Licensing i synnerhet är att man får många träffar och därigenom en stor

mängd rapporter, artiklar, konferensbidrag mm att gå igenom. Ofta är det så att en person kan

författat flera publikationer med nästan exakt samma innehåll. Dessutom refererar alla till alla

och på så sätt legitimerar man varandras sätt att tänka genom att ett cirkelresonemang uppstår

(A skriver något som B refererar till. C refererar sen till A och B. A läser detta och refererar

till C som har refererat till A som nu, i princip, refererar till sig sj älv). Detta har varit ett

problem då många publikationer, i princip, innehåller samma saker. Det känns därför viktigt

att denna skrift inte blir en del i detta cirkelresonemang. Att välja ut ett antal moderna

publikationer som väl belyser GLS har därför prioriterats.

Vid en genomläsning av de cirka 50 publikationerna som ligger till grund för denna

litteraturöversikt har fyra rapporter utkristalliserats som betydligt tyngre och viktigare än de

övriga. Dessa fyra rapporter speglar väl vad som skrivits om GLS genom åren. De fyra

rapporterna är

1) Graduated Licensing: Past Experiences and Future Status (Transportation, 1996)

2) Research Agenda For an Improved Novice driver Education Program (Smith, 1994)

3) New to the Road: Reducing the Risks for Young Motorists (1995)

4) Effectiveness and Role of Driver Education and Training In a Graduated Licensing System

(Mayhew & Simpson, 1996b)



Skrift nr 1 är en sammanställning av en workshop i Washington som behandlade GLS där

många personer med stor kunskap kring ämnet deltog. Rapport 2 är en redovisning till USA:s

kongress och dsikuterar kring hur USA har förändrat och kommer att förändra sin

förarutbildning. Skrift 3 är en sammanställning av ett symposium kring hur man ska kunna

minska unga förares höga olycksrisk. På detta symposium deltog flertalet av världens främsta

forskare inom området och där diskuterades det givetvis också kring GLS. Rapport 4 är en

Kanadensisk rapport som diskuterar förarutbildningens innehåll kopplat till utbildningens

formella ramverk. De fyra rapporterna ovan kommer att bilda bas och en bakgrund för denna

litteraturgenomgång och har i stor grad påverkat vad som tagits med i denna litteraturöversikt.

De läsare som sj älva vill förkovra sig i ämnet hänvisas i första hand till dessa rapporter.

Det bör också nämnas den kritiska rapport (Hirsch & Laberge-Nadeau, 1995) som är gjord

endast för att granska och diskutera Mayhew och Simpsons (1990) rapport New to the Road

Young Drivers and Novice Drivers: Similar Problems and Solutions? . Hirsch och Laberge-

Nadeau undrar om Simpson och Mayhew hade hållbara och vetenskapliga bevis för att

rättfärdiga deras rekommendationer av ett införande av GLS. Dessutom ställer de sig frågan

om inte Mayhew och Simpsons rapport endast är framtagen för att rättfärdiga det politiska

ställningstagande som införandet av GLS innebär.

De delar in kritiken i fyra delar. Först diskuterar de kring författarnas mål, forskningfråga,

rapportens disposition och datakällor. Sen diskuterar de, vad de anser vara kända fakta och

antaganden och samtidigt vill de lyfta fram fel och ensidigheter (bias) i presentationen. I tredje

delen för författarna, enligt dem, fram uppenbara fel och logiska kullerbyttor iMayhew och

Simspsons antagande om erfarenhetens betydelse och därigenom deras support för GLS. I

fjärde delen tar Hirsch och Laberg-Nadeau upp, vad de anser vara, djupare fel (bias) som de

anser har påverkat studier kring trafiksäkerhet i allmänhet och som, enligt dem, underminerat

olika förarutbildningar.

Hirsch och Laberge-Nadeau anser att Mayhew och Simpson rapport är väl disponerad och att

presentationen är klar. Deras slutsats är dock viktig att framhäva. De finner att M och H:s

New to the Road rapport är väldigt informativ som referensverk men inte tillräcklig som ett

argument för GLS. Hirsch och Laberge-Nadeau (1995 sid 29) skriver att:



The authors describe previous safetyprogrammes that historically have been

developed and applied in the absence ofscientifzcally sound evidence... as

shots in the dark... given the lack ofclosure on the causes ofthe young driver

problem. (p. 93 N. TR). With all due respect to the authors, the causes ofyoung

driver collisions are still not understood and, therefore, there is no reason to

belive that graduated licensing has broken from the traditional shot in the

dark approach to the programming.

Bakgrund - Olika förarutbildningsystem

I USA, New Zeeland, Australien mfl finns det många benämningar på olika

licensieringssystem. Nedan kommer tre system att gås igenom, conventional licensing,

probationary licensing och provisional licenses. De tre systemen speglar

körkortslicensieringens historia och utveckling genom 1900-talet dvs från nästan ingen

formalia alls till ganska hårt uppstyrd formalia för att få ett körkort.

Conventional Licensing

Conventional licensing kan översättas med traditionell licensiering (TL) och uppkom tidigt i

bilismens historia då man märkte ett behov av att kunna kontrollera förarna. TL kom att

uppfylla tre olika funktioner (Mayhew & Simpson, 1990) :

l) skatteintäkter till staten

2) möjlighet att identifiera föraren och

3) krav på ett minimum av utbildning

Behov av att få skatteintäkter har under de senaste decennierna avtagit men istället har

behovet av utbildning aktualiserats mer och mer. Numer har i princip alla länder krav på att

nyblivna förare ska kunna handha ett fordon på ett förutbestämt och förhoppningsvis säkert

sätt. Ide flesta traditionella system behandlas alla nyblivna förare exakt lika som äldre, mer

erfarna och redan licensierade förare. I det ögonblick eleven klarar ett syn-, kunskaps-, och

körprov anses hon eller han som en färdig förare och får direkt framföra sitt fordon utan några

som helst restriktioner.



I och med att man har insett att formen för en förarutbildning direkt kan påverka unga förares

höga olycksrisk har nya tankegångar och system vuxit fram som mer vill kunna kontrollera

nyblivna förares första tid som förare. Probationary och Provisional Licensing är två

utvecklingsvägar som direkt försökt angripa nyblivna förares höga olycksinblandning.

Probationary Licensing

Det kända faktum att unga förare har en alldeles för hög olycksrisk har gjort att ett flertal sk

jurisdictions , på svenska ungefär lagstiftningsområde , stat eller ett enskilt land har

modifierat sin konventionella licensiering till ett system med probationary licensing eller på

svenska körkort på prov eller provlicens (PL). Som namnet antyder har förare med ett PL-

körkort en prövoperiod där körkortet lättare kan dras tillbaka jämfört med en förare som har

genomgått sin provperiod. På detta sätt försöker man uppmuntra nybörjare att köra säkert

genom att straffa den som inte gör det (Mayhew & Simpson, 1996a).

Ett flertal områden i Kanada, USA och Europa har infört detta licensieringssystem. PL-

systemen har visat sig ha minimal inverkan på nyblivna förares olycksrisk (Mayhew &

Simpson, 1996a). Flera studier visar på detta. Ontarios PL-system Visade på en svag nedgång i

olycksrisk efter det att systemet infördes jämfört med det traditionella systemet innan (Gorys

mfl 1983, Rosenbaum mfl 1985 i MayheW & Simpson, 1996a). Författarna tolkar dock

nedgången som en följd av att hela provinsen Ontario haft en minskning av antalet olyckor

under utvärderingsperioden.

Positiva effekter på trafiksäkerheten visas också i Tyskland (Lyman & Twisk, 1995)

Utvärderingen visade att olyckorna minskade med 4% till 6% för män och mellan 2% och 0%

för kvinnor. I Michigan framkommerockså samma resultat, ungefär en 6% nedgång i olyckor

efter 6 till 12 månder efter det att ett PL-system inrättas. Efter 12 månader sjönk skillnaden till

2,1% (Eavy et al., 1987)

Provisional Licensing

För att få ytterligare en möjlighet att minska olycksrisken hos nyblivna förare har ett system

som kallas Provisonal Licensing införts på flera håll i världen. Detta system liknar PL-

systemet men har en viktig skillnad.



Vill man Översätta Provisional Licensing (TL) till svenska blir det ungefär tillfällig eller

interimistisk licensiering. Som namnet antyder innebär detta system att förare med ett TL-

körkort befinner sig i ett stadium mellan elev och färdig förare till skillnad från PL-systemet

där en förare anses färdigutbildad i och med att han/hon klarat av de prov som gäller. En

viktig skillnad finns dock. I TL-systemet utgår man från att nyblivna förare är oerfarna och att

det finns vissa situationer där nya förare får en betydligt högre risk jämfört med erfarna förare.

Att man har insett detta faktum har medfört att vissa restriktioner har införts när, var och hur

en TL-förare får köra bil. Som exempel på restriktioner kan nämnas nattkörningsförbud, 0-

promillegräns, hastighetsbegränsningar, inga vänner i bilen om inte en vuxen medföljer etc.

TL-systemet har ute i världen associerats med säkerhetsvinster. Exempel på utvärderingar är

McKnight et al., (1983 i Mayhew & Simpson, 1996a) där man med tidserieanalys inte fann

någon reduktion i olyckor nattetid. Däremot fann man en 5% minskning av olyckor dagtid för

16- och 17-åriga förare. Som en konsekvens av studiens resultat, att ett TL-system med 6

månaders längd sänker olycksrisken, reviderade Maryland 1985 sitt TL-system till att gälla i

12 månader istället för 6 och att nattkörningsförbudets start flyttades tillbaka en timme dvs att

gälla från klockan 2400 till 0500 istället för 0100 till 0600. McKnight et al (1990) har visat att

förändringen inte påverkade olycksutvecklingen generellt och inte heller på mängden olyckor

nattetid.

Liknande resultat har visats av Hagge och Marsh 1986 i (Mayhew & Simpson, 1996a). De

fann att införandet av ett TL-system i California och Oregon gav en olycksreduktion på 5,3%

på alla olyckor bland 15 till 17-åriga bilförare. Studien visade inte några signifikanta

skillnader vad gäller de olyckor som ett TL-system är tänkt att angripa och minska

(singelolyckor, alkohololyckor, manliga olyckor sent på kvällen etc).

Vad är Graduated Licensing?

Som ett led och en naturlig utveckling i att finna metoder för att minska och helst få bort nya

förares höga olycksrisk har det under senare år diskuterats, vidareutvecklats och på vissa håll

införts en variant av de tre system som gåtts igenom ovan. Tankarna har mer och mer gått åt

hållet att man vill finna ett system som är en syntes av de tidigare systemen och som ska göra



övningskörningen och körkortsdebuten så säker som möjligt för nya förare. Detta system

kallas Graduated Licensing System (GLS).

GLS kan översättas med stegvis körkortslicensiering eller stegvist körkortssystem och

skiljer sig från de tre tidigare systemen genom sitt försök till en systematisk och stegvis väg

fram till full licensiering. Tanken med GLS är att möjliggöra för nybörjare att under så säkra

former som möjligt skaffa sig en stor erfarenhet när riskerna är som minst. Ökad erfarenhet

ses i GLS som ett viktigt medel i kampen mot olyckor. Viktigt i tankarna bakom GLS är också

att konsekvenserna av demisstag som eventuellt uppkommer ska minimeras eftersom körning

endast tillåts under säkra former och tidpunkter. Figur 1 visar på hur ett GLS-system kan

struktureras (Mayhew & Simpson, l996a sid 15 )



Steg 1 Steg 2 Steg 3

          

0 promille BAC Alltid Alltid Alltid F

U

Alltid Bara nattetid Ingen L

Övervakning Övervakning L

B

Från 30 min Inget förbud om Inget förbud E

Körförbud innan solnedgång förare med full H

' nu 30 innan behörighet ö

soluppgång medföljer R

I

Ja, tillåtet Tillåtet om förare Ja G

med full H

Passagerare behörighet E

medföljer T

Körning tillåten Inget förbud Inget förbud

Förbud att köra endast på vågar

på vissa vägar med högsta

hastighet 80

km/h

Längd 6 månader 6 månader 12 månader

Figur 1 En tänkbar strukturering av formen kring ett GLS-system

Mayhew och Simpsons modell stämmer väl överens med McKnights (1996) tankar om att ett

GLS-system måste innehålla tre nivåer:

1) Ett övningkörningstillstånd där eleven endast får köra under överinseende av en förare med

full behörighet



2) En mellanlicens där eleven får framföra ett fordon utan Övervakning men med vissa

restriktioner

3) Full behörighet

Enligt Mayhew och Simpson (1996a) bör steg 1 innehålla ett kunskaps-, syn och läkartest. Om

eleven klarar dessa test utfärdas ett körkortstillstånd. Eleven måstedessutom ha en skylt på

fordonet han eller hon framför som visar att övningskörning pågår. I Övrigt gäller de

restriktioner som visas i figur 1 dvs krav på O-promille, alltid ledsagad av enperson äldre än

19 år med full behörighet, nattkörningsförbud och bara övningskörning på vissa vägar. Dessa

restriktioner ska gälla i 6 månader.

Efter att eleven haft sitt övningskörningstillstånd i 6 månader kan han avancera till steg 2 om

han eller hon klarar ett körtest. Efter att ha klarat testet utfärdas ett begränsat körkort och vissa

av restriktionerna upphör. Nattkörning blir endast tillåten om någon person som innehar full

behörighet medföljer. Eleven får sj älv köra dagtid även på vägar med en hastighetsgräns över

80 km/h. I övrigt gäller samma restriktioner som i steg 1.

När eleven haft sitt körkort i 6 månader och kört prickfritt tas alla restriktioner bort förutom

kravet på O promille. Eleven får nu köra bil som en förare med full behörighet i 12 månader

innan en slutgiltig och full behörighet utfärdas. Om eleven inte kör prickfritt under de sista 12

månaderna kan han eller hon fråntas sin behörighet och får då börja om på nivå 2 igen. Detta

menar Mayhew och Simpson (1996a) ska vara ett starkt incitament för att öka dessa förares

säkerhet.

Mayhew och Simpsons (1996a) tankar stämmer även här väl överens med McKnights (1996)

tankar om att ett GLS-system måste reducera riskexponering, öka färdigheten och öka

motivationen att köra säkert.

Det bör poängteras att det GLS-system som skisserats ovan inte till fullo iförts någonstans i

världen. Olika och enklare varianter har införts i New Zealand, ett antal stater i Australien,

flera stater i USA och i två Kanadensiska stater - Ontario och Nova Scotia.
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Endast en utvärdering av ett GLS-system finns - New Zealand

New Zealand införde ett GLS-system 1987. GLS-systemet designades med syfte att låta unga

förare (18-24 år) öka sin erfarenhet under så säkra former som möjligt och innehåller tre steg;

learners license , restricted license och full license För att möjliggöra en så säker

övningskörning som möjligt förbjöds de personer som erhöll learners license att köra under

farliga tider och situationer dvs bilkörning nattetid, med alkohol i kroppen och med kompisar

i bilen (Langley et al., 1996). En handledare ska också medfölja i bilen. Det första steget kan

förkortas med tre månader om eleven får ett intyg från en förarinstruktör om att han eller hon

har den kompetens som behövs för att ansöka om nästa steg som är restricted license .

För att få en restricted license måste eleven klara av en uppkörning. Under denna fas får

eleven inte köra bil mellan 2200 och 0500 eller ha några passagerare. Dessa förbud upphävs

om en handledare finns i bilen. Högsta tillåten mängd alkohol är densamma som under

learners license . En restricted license måste innehas i 18 månader men kan minska till 9

månader om man genomgår en speciell förarutbildningskurs. I New Zealand tar det därför

mellan 12 och 24 månader att passera igenom deras GLS-system. All beroende på hur mycket

formell utbildning man väljer att genomgå.

Langley mfl (1996) utvärderade systemet och fann att GLS gav en reduktion i antalet

bilolyckor hos alla åldersgrupper som berörts av GLS, speciellt hos 15-19-åriga förare (23%)

Vid en noggrannare analys fann de att mängden bilolyckor inom övriga grupper också föll

dramatiskt under den period som utvärderingen varade. Den sanna effekten av New Zealands

införande av ett GLS-system bland 15- 19-åriga förare uppskattar därför författarna till att

ligga någonstans mellan 7% och 23%, med en restriktiv hållning uppskattningsvis 7%

(Langley et al., 1996)

Vad tycker människor om GLS?

Ett nytt förarutbildningssystem kan inte fungera eller överleva utan befolkningens stöd. I

provinsen Nova Scotia i Canada ville man veta vad befolkningen tyckte om ett GLS-system

man funderade på att införa. En konsultationsprocess med befolkningen genomfördes därför

(Vance, 1996). Resultatet visade på att:
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1) det var en stor support för åtgärder som kan minska unga förares höga olycksinblandning

2) äldre personer uttalade ett starkt gillande för GLS - yngre personer var inte lika positiva

och ibland motståndare till GLS

3) många äldre uttalade ett stöd för en obligatorisk förarutbildning/träning

4) det var ett nästan 100 procentigt stöd för krav på en nollpromillegräns för unga förare

5) majoriteten av ungdomar tyckte att de straffades med ett GLS-system på grund av att ett

fåtal unga förare inte skötte sig

6) ungdomarna var bekymrade över nattkörningsförbudet och den långa tid det skulle komma

att ta innan de fick köra bil sj älva

7) många ungdomar och äldre ansåg att det idag var för lätt att få körkort

I New Zealand gjordes en liknande undersökning före och efter införandet av GLS (GLS

Gather Momentum (1993b). Nya förare och föräldar ansåg att skälen till att införa GLS var

riktiga. Två tredjedelar av båda grupperna ansåg också att unga förare skulle särskilj as i

systemet och föräldrars stöd för nattkörnings- och passagerarrestriktioner steg från 75% till

90% efter efter det att GLS införts. Intressant är också att tre år efter det att en grupp

genomgått systemet så stöder 70% systemet till fullo (Foss, 1996).

En nationell studie i USA (Ferguson & Williams, 1995 i Foss, 1996) visade att föräldrars stöd

för ett GLS-system som helhet var starkt. Detta gällde även för de olika delarna i systemet.

58% stödde ett system som innebar flera månaders övervakad körning, nattkörningsförbud

och restriktioner vad gällde att ha kompisar i bilen. För varje del i systemet var stödet ännu

större. En viss tidsperiod av övervakad körning stöddes av 90%, nattkörningsförbud stöddes

av 74% och en nollpromillegräns stöddes av 97%. Ett mindre antal stödde indragningar i

rätten att ha passagerare (43%).

Forskning visar att ungdomar förstår tankarna bakom GLS och att de inte motsätter sig dem. I

North Carolina visade en studie, med focusgrupp som metod, att ungdomar mest var

bekymrade över två saker inom GLS, olika förbud och passagerarrestriktioner (Foss, 1996).

GLS har en förankring i teori om inlärning

Erfarenhet står för en stor del i minskningen av unga förares höga och initiala olycksrisk. I en

engelsk studie (Maycock et al., 1991) följdes ett stort antal nyblivna bilförare som tagit
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körkort vid olika åldrar. I studien fann man att alla nyblivna förare fick en hög initial

olycksrisk men att den initiala olycksrisken minskade ju äldre de var när de fick körkort. Den

erfarenhet som alla nya förare samlade på sig gjorde också att olycksrisken minskade. Här

hade dock de äldre förarna ett försprång eftersom de startade på en lägre nivå. Maycock mfl

(1991) beräknade att ökad erfarenhet minskar mängden olyckor med 59% och att ökad ålder

minskar mängden olyckor med 31%. Att erfarenhet leder till lägre olycksrisk har sitt stöd

också i den utvärdering som gjorts av 16-årsgränsen för övningskörning i Sverige. Där visas

att ungdomar som kört 2,5-3 gånger mer än i det gamla systemet hade ca 1/3 lägre risk

(Gregersen, 1997)

En vanlig modell att förklara varför erfarenhet minskar olycksrisken är att nya förare går

igenom flera faser när de skall lära sig att hantera det stora antalet uppgifter som ingår att köra

(Gregersen, 1996). Ett sätt att förklara nyblivna förares olika faser byggerRasmussens teori

om skill aquisition ( 1984). Han menar att man i sin utveckling av nya färdigheter genomgår

tre olika nivåer av beteendekontroll.

Rasmussen (1984) beskriver den kunskapsbaserade nivån som en nivå där vårt beteende styrs

av förnuftsresonemang och kunskaper som man har med sig från andra situationer i liVet.

Genom att egna och andras kunskaper och erfarenheter successivt byggs ihop till egna regler

och mentala modeller så övergår beteendet att kontrolleras på den regelbaserade nivån. Med

ökad erfarenhet kommer sedan det regelbaserade beteendet att övergå till ett mer och mer

automatiserat beteende och man har då uppnått den färdighetsbaserade nivån. Ju mer

erfarenhet man får desto mer automatiserat blir beteendet i trafiken och den mentala kapacitet

som åtgår för att framföra fordonetåminskar. Den mentala kapacitet man får över kan då

istället användas för att samspela med övriga trafikanter och för att i tid upptäcka farliga

situationer som uppkommer. Man lär sig också att upptäcka farliga situationer genom att

erfarenheten ökar och man lär sig att hantera dessa situationer med en färdighet som det tar

lång tid att bygga upp.

Tankarna bakom GLS stämmer väl överens med Rasmussens (1984) resonemang. Den

formalia som omger GLS och bestämmer var, när och hur man får köra bil, följer väl

Rasmussen tre nivåer. I början av ett GLS-system är det tillåtna beteendet ganska hårt uppstyrt

eftersom man då ska få i sig en mängd kunskaper som sedan ska leda till fram till att man får
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en stor mängd erfarenhet av trafiken som system och att man då kan övergå till, att under vissa

tider, sj älv köra bil. Sedan, när man ökat sin erfarenhet ytterligare och dessutom blivit äldre,

tas de flesta restriktioner bort och man tillåts nu köra bil på tider och på ett sätt som andra och

mer erfarna förare redan gör. GLS har nu lett en ny förare genom den kunskapsbaserade nivån

fram till den regelbaserade nivån och till slut till den färdighetsbaserade nivån.

Innehållet i GLS måste integreras med formen runt GLS

Det bör poängteras att GLS till största delen endast beskriver formen för en förarutbildning

och men inte innehållet i utbildningen. Mayhew och Simpson (l996b) anser att utbildningens

innehåll måste följa de olika stegen i GLS. De anser också att man måste förändra dagens

förarutbildning så att utbildningen mer ska försöka påverka vissa nyckelområden som har ett

samband med unga bilförares höga olycksrisk. Exempel på nyckelområden som framkommit i

olika studier kan vara mental belastning, förmåga att avsöka vägen, motivation att köra säkert,

förmåga att klara av kritiska situationer, övertro på sin egen förmåga, livsstilsrelaterade och

andra psykosociala faktorer (Gregersen, 1996).

Att öka och påskynda ungdomars erfarenhet under deras övningskörning, som bör ske under

säkra former, är därför nyckeln till att få ner deras höga initiala olycksrisk. Att skapa en metod

som accelererar inlärningen och på så sätt försöker skapa en stor erfarenhet under två eller

flera år bör därför kunna ge positiva förändringar (Berg, 1997). Nedan kommer ett perspektiv

på hur denna inlärning kan gå till att gås igenom.

Erfarenhet är ett mångfacetterat begrepp som kan delas in i många dimensioner. Stor

erfarenhet kan tolkas som stor mängd d.v.s ifrån ordet mängdträning. I begreppet erfarenhet

kan man också lägga in en tolkning om kvalitet. I en förarutbildning bör både mängd och

kvalitet beaktas (Berg, 1997). Mängdträning behövs för att minska den kognitiva belastningen

och för att bygga upp en känsla för trafiken som system. Det är också under mängdträningen

man ska få sina kunskaper om de formella och informella reglerna i trafiken samt

automatisera de delar av körningen som ständigt upprepas.

I utbildningen bör sedan olika moment ingå. Här kan med fördel specialdesignade

utbildningar visa på olika problem man kan hamna i som nybliven bilförare och skapa en

insikt i och att det existerar verkliga risker i trafiken. Olika moment bör här anpassas till den
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nivå en elev befinner sig i. Ett flertal utbildningar innehållande olika moment finns därför

redan framtagna inom detta tema där syftet är att höja unga förares riskmedvetande genom en

blandning av teori, praktik och diskussion, se t ex (Berg, 1993, Nolen et al., 1995 och

Gregersen, 1996)

Inom dessa kurser har stor tyngd lagts på att förmedla insikter om den egna begränsade

förmågan och att motivera till att köra med stora säkerhetsmarginaler istället för att förmedla

färdigheter i att klara ut kritiska situationer när de uppstår. Tonvikten ligger alltså på att lära ut

hur man undviker att hamna i kritiska situationer istället för att som traditionellt lyfts fram, att

bli duktig på att reda ut situationer när de väl uppstått.

Den utbildningsform som redovisats ovan stämmer väl överens med Mayhew och Simpsons

(1996b) sätt resonera eftersom de vill motivera unga förare att använda sina färdigheter till att

färdas så säkert som möjligt. Inom detta område anser Mayhew och Simpson (Mayhew &

Simpson, 1996b sid Xi) att nyckeln till framgång ligger. De skriver:

It has been suggested in the literature thatyoung drivers, for variuos reasons, choose

not to apply or use driving skills acquired through driver education and training. From

this perspective, motivating them to do so is a key to safe driving. Herein lies a potential

symbiotic link between education/training andgraduated licensing

Viktigt är därför att utveckla en ny utbildningsstrategi som kan verka för att påverka unga

förares höga olycksrisk. Simpson (1995) anser att det är dags för ett helt nytt tankesätt kring

förarutbildning och förarträning. Detta stämmer väl överens med Smith (1994) som i sin

rapport till USA:s kongress konstaterar att dagens förarutbildning inte verkar ge någon

förändring i unga förares beteende och att det därför är dags att finna nya metoder och

ingångsvägar som mer lägger tyngdpunkten på olika erfarenhetsfaktorer som kan minska

olycksrisken än vad dagens utbildning gör.

En detaljerad genomgång av utbildningsinnehåll med focus på riskmedvetande och

säkerhetsmarginaler ges av Gregersen (1996). Han föreslår också hur dessa olika komponenter

kan ingå som delar i en komplett körkortutbildning.
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Diskussion och slutsatser

När man befinner sig inom ett forskningsfält som är ganska smalt, väl definierat och med en

överblickbar mängd forskare så uppstår vissa fenomen som är intressanta att ta upp. Det kan

direkt konstateras att det är tämligen onödigt att läsa 50 rapporter om man vill få en bild över

vad som skrivits om GLS ute i världen. Vill man få en bra bild över statusen kring GLS räcker

det med att läsa de senaste rapporterna eller konferensbidragen eftersom de nyaste

publikationerna, i princip, alltid tar upp historik och äldre resultat och på så sätt förklarar

varför GLS tillkommit. I denna litteraturöversikt refereras det därför endast till mycket

moderna eller några år gamla publikationer. Ett råd till de läsare som själva vill förkovra sig i

ämnet är därför: läs bara det senaste!

Ett fenomen som också har framkommit är att forskarsamfundet i USA, Canada, New Zealand

och Australien refererar mycket till varandra. Kanske beroende på att det är i dessa länder

GLS har funnits under några år. Ibland refererar man så ymnigt att man legitimerar sitt sätt att

tänka eftersom andra redan tänkt på ett visst sätt. Vad man då kan ha glömt bort är att just det

sättet att tänka har uppkommit eftersom man själv har skrivit något om just den saken och

detta har sedan refererats i ett antal rapporter. Sedan läser man vad någon annan skrivit som

en följd av ett eget arbete några år tidigare. Detta cirkelrefererande är inte bra då det kan

tyckas att det bara finns en sanning. Detta avspeglar sig i debatten kring GLst vara eller icke

vara. Det finns praktiskt taget ingen debatt om GLS som utbildningsform. Mer debatt är därför

eftersträvansvärt i utvecklingsarbetet kring GLS.

Ett annat resultat som framkommit i denna litteraturöversikt är att GLS för närvarande är mer

ett sätt att tänka än en färdig utbildningsmodell. Detta avspeglas i att det nästan bara redovisas

hur formen för olika GLS-system är uppbyggda runt om i världen. Väldigt lite har skrivits om

utbildningens innehåll där man kopplat detta till formen för GLS.

Det som skrivits i styckena ovan är en viktig iakttagelse för Sveriges fortsatta arbete med sitt

GLS-system. Behovet av forskning, utveckling och testande är påtagligt. Frågor man måste

ställa sig är: Hur ska formen för GLS se ut? Hur ska utbildningens innehåll harmonieras med

formen? Hur ska utbildningens innehåll se ut? Vad tycker Sveriges invånareom ett GLS-

system? Vilka effekter kan förväntas av utbildningar med olika innehåll? Vilken form passar
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för Sverige? Mycket av detta måste klaras av innan ett GLS-systern kan skräddarsys för

svenska förhållanden.
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