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Förord

Vägverket har för närvarande ett regeringsuppdrag om att utreda ett eventuellt

införande av ett stegvist förarutbildningssystem i Sverige. Utredningens arbets-

namn är STEFUS och arbetet kommer att slutredovisas till regeringen senast 31:a

december 1999. Utredningen leds av en huvudprojektgrupp till vilken ett antal s.k.

satellitprojektgrupper finns knutna. En av satellitgrupperna kallas omvärldsrela-

tioner och har till uppgift att hantera omvärldsstrategiska frågor kring ett nytt

stegvist förarutbildningssystem i Sverige. Gruppens deltagare utgörs av Kristina

Gisslar (gruppens projektledare) och Jouko Säisä från Vägverket, Göran

Wennerström och Christer Wickman från trafikskoleorganisationerna TR respek-

tive STR samt Sixten Nole'n från VTI.

Föreliggande VTI notat har finansierats av Vägverket som ett underlag till

STEFUS-utredningen och har utförts inom ramen för arbetet i ovan nämnda

satellitgrupp. Huvudförfattare har varit Sixten Nolén och medförfattare Göran

Wennerström och Christer Wickman.

Ett tack riktas till Ann-Sofie Senneberg (VTI) som svarat för textredigering

samt till Hans-Yngve Berg, Inger Engström, Nils Petter Gregersen, Anders

Nyberg (VTI) och alla andra som lämnat värdefulla synpunkter på dokumentets

innehåll. Slutligen riktas också ett tack till Fredrik Andersson och Mattias

Warmark, studenter vid högskolan i Dalarna, som låtit oss lägga till några

intervjufrågor i deras C-uppsats.
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Sammanfattning
Vägverket arbetar för närvarande med en utredning kallad STEFUS som gäller

införandet av ett stegvist förarutbildningssystem i Sverige. Föreliggande VTI-

notat utgör ett underlag till STEFUS-utredningen och syftar till att ge en översikt

av hur mycket kunskap som finns idag om olika målgruppers föreställningar,

behov, etc. till stegvisa förarutbildningssystem för att på så sätt bättre kunna

bedöma hur mycket och vilken typ av information som saknas.

Ett av inslagen i översikten är en sökning efter litteratur i transportdatabaser.

Avsikten med litteratursökningen är att komplettera översikten med eventuell

litteratur som inte redan var känd och tillgänglig på annat sätt. Resultatet av

sökningen visade att det kan finnas ett lS-tal referenser med potentiell relevans

för frågeställningen, utöver den litteratur som behandlas i översikten. Utifrån titlar

och/eller referat på referenserna i sökningen görs dock bedömningen att en vidare

analys av dessa inte skulle tillföra så mycket ny information utöver vad som

framkommit av redan tillgänglig litteratur.

Resultatet i övrigt visar att det finns ganska mycket litteratur kring åsikter och

föreställningar om stegvisa körkortssystem, s.k. GLS (Graduated Licensing

Systems), från länder som har denna typ av system. Mer eller mindre renodlade

GLS-system finns, helt eller delvis, i Nordamerika (USA och Kanada) och i Nya

Zeeland och Australien. I regel består systemen av tre steg:

1. Övningskörningsperiod underhandledning

2. Mellankörkort med självständig körning, men med vissa begränsningar

3. Slutligt körkort med full behörighet

De resultat som redovisas gäller ofta ungdomars och föräldraras åsikter och

föreställningar om GLS-systemen. Däremot saknas ofta information om vad andra

berörda grupper tycker, t.eX. professionella förarutbildare, provförrättare, etc.

Inställning till GLS i nämnda länder kan sammanfattas enligt följ ande:

o Kanada

- Både i Nova Scotia och i Ontario föregicks införandet av GLS av omfat-

tande förankringsprocesser under flera år. De omfattade bl.a. workshops,

offentliga granskningar, informationskampanjer, etc. innan formellt beslut

om införande av GLS.

- I Nova Scotia var både ungdomar och föräldrar överlag positiva till GLS-

systemet, även om föräldrar var mer positiva än ungdomar. Även i Ontario

tycks de flesta vara nöjda då inga allmänna klagomål framkommit sedan

systemet införts.

- De negativa reaktioner som framkommit har gällt nattkörningsförbud och

passagerarrestriktioner. Nollpromillegräns för nya förare tycks vara accepte-
rat.

0 USA

- De flesta föräldrar är positiva till GLS-inslag som nollpromillegräns och
speciell övningskörningsperiod under handledning.

- Ganska många föräldrar (60%) är också positiva till ett GLS-system som

innebär en minimiperiod för övningskörning samt nattliga körförbud och
passagerarrestriktioner i början.
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- Det rapporteras också om ett stöd hos den allmänna opinionen att införa

GLS i alla USA°s delstater.

0 Nya Zeeland
- Acceptansen för GLS-systemet som helhet är hög bland både ungdomar och

föräldrar

- De negativa reaktioner som framkommit gäller ungdomars inställning till

nattkörningsförbud och passagerarrestriktioner under första perioden med

självständig körning (steg 2). Regeln med lägre promillegräns för unga nya

bilförare är dock helt accepterad.

0 Australien
- Enligt en undersökning från Västra Australien är flertalet bilförare positiva

till lägre promillegräns för nya bilförare. Ganska många ungdomar (40-

50%) kan också acceptera nattkörningsförbud och passagerarbegränsningar

för nyblivna förare, medan en större andel (60-75%) av förare i allmänhet

kunde tänka sig detta.
- Redan 1986 testades inställningen till ett relativt omfattande GLS-förslag,

vilket visade på en positiv grundinställning. Ungdomar och föräldrar var

positiva till införandet av en förlängd övervakad övningsköringsperiod och

till lägre promillegräns för nya förare. Man var dock negativa till generella

nattkörningsförbud och passagerarrestriktioner.

GLS-systemen i länderna ovan har ofta inneburit att man infört en mellan-

perioden som delvis begränsar en period av självständig bilkörning som tidigare

varit oreglerad. Det är därför inte förvånande om det framförs vissa negativa

åsikter, men trots allt tycks de flesta vara positiva till GLS som helhet. De vanli-

gaste negativa reaktionerna gäller nattliga körförbud och passagerarrestriktioner.

Det är också naturligt att ungdomar ofta är mindre positivt inställda än föräldrar

eftersom det är ungdomar som oftast är direkt berörda av GLS-systemen.

Det finns inte så mycket svensk information om vad tänkbara målgrupper

tycker om stegvisa förarutbildningssystem, men resultat från GLS-studier i andra

länder samt resultat från vissa svenska studier kan ge vissa antydningar om detta.

Man kan förvänta sig följande reaktioner hos ungdomar och föräldrar gentemot

olika tänkbara inslag i ett eventuellt svenskt stegvist förarutbildningssystem:

0 Det kommer troligtvis att finnas en positiv grundinställning till tankarna

bakom stegvisa förarutbildningssystem, vilket ger goda förutsättningar att

få acceptans för grundmotivet bakom införandet av ett nytt system i

Sverige.

0 Speciellt ungdomar kommer troligtvis att vara negativa till förändringar av

nuvarande körkortssystem om det innebära att man inför skyddsåtgärder

eller fler obligatoriska moment som gör det svårare eller mer omständigt att

ta körkort.

0 Man kan förvänta sig negativa reaktioner hos både ungdomar och föräldrar

mot eventuella nattkörningsförbud eller passagerarrestriktioner. Däremot

skulle eventuell nollpromillegräns för ungdomar och oerfarna förare tro-
ligtvis få allmän acceptans.
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0 Ett stort motstånd kommer att finnas mot förändringar som innebär kost-

nadsökningar för den enskilde körkortstagaren. Om ett nytt förarutbild-

ningssystem leder till dyrare körkort för den enskilde är förutsättningen för

allmän acceptans dålig.

Inför ett eventuellt nytt stegvist förarutbildningssystem i Sverige är det viktigt

att systemet innehåller faktorer som kan uppfattas positivt ur den enskildes

perspektiv. Exempelvis kan man överväga ekonomiska morötter eller subven-

tioner i ett inledningsskede för att öka förutsättningarna för allmän acceptans.
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1 Bakgrund och syfte
Under 1998 startade Vägverket arbetet med ett regeringsuppdrag gällande att

utreda ett eventuellt införande av ett stegvist förarutbildningssystem i Sverige.

Syftet med ett nytt utbildningssystem är att nya personbilsförare skall kunna

debutera på en väsentligt lägre risknivå än med dagens system. Utredningsupp-

draget har arbetsnamnet STEFUS (STEgvist FörarUtbildningsSystem) och skall

slutredovisas senast 31 december 1999. En delrapport från utredningen lämnades i

december 1998 (Vägverket, 1998c).

Utredningen leds av en huvudprojektgrupp till vilken ett antal s.k. satellit-

projektgrupper knutits. Deras uppgift är att ge stöd till huvudprojektgruppen i

Olika frågor. En av stödgrupperna kallas Omvärldsrelationer och har till uppgift

att hantera omvärldsstrategiska frågor kring ett nytt stegvist förarutbildnings-

system. I direktivet till Omvärldsrelationer framgår att gruppen bl.a. skall

...identifiera olika intressegrapper och kartlägga dessa gruppers kunskaper,

föreställningar, förväntningar och behov... (Vägverket, 1998a). Mot bakgrund

av detta har föreliggande Översikt genomförts.

Översikten är inte tänkt att vara en detaljerad analys av en stor mängd studier.

Syftet är istället att ge en Övergripande beskrivning av hurmycket kunskap som

finns idag om olika målgruppers föreställningar, behov, etc. till stegvisa förar-

utbildningssystem och på så sätt bättre kunna bedöma hur mycket och vilken typ

av information vi saknar.
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2 Genomförande

Översikten är genomförd enligt nedanstående fyra steg:

1.

12

En tidigare kunskapsöversikt över internationella erfarenheter av s.k.
Graduated Licensing Systems (GLS) innehåller bl.a. ett avsnitt om olika

intressegruppers inställning till GLS (Berg, 1997). I avsnittet nämns fyra

referenser som bedömts vara relevanta att granskas närmare i föreliggande

arbete. Referenserna gällde inställning till GLS generellt samt till GLS i

Kanada, Nya Zeeland och USA (Driver/Education, 1993a; Ferguson &

Williams, 1996; Foss, 1996; Vance, 1996).

Genomgång av övrig tillgänglig litteratur som bedömts relevant att granska
närmare utifrån den aktuella frågeställningen. Litteraturen har främst berört

GLS i Nordamerika samt i Nya Zeeland och Australien, nämligen:

- Effektutvärdering av GLS i Nya Zeeland och i Kanada (Boase & Tasca,

1998; Langley, Wagenaar & Begg, 1996).

- Inställning till GLS i Nya Zeeland och Kanada (Begg, Langley, Reeder &

Chalmers, 1995; Furgusson, 1996; Mayhew, Simpson, Ferguson &

Williams, 1998).

- Blandad information kring GLS i Kanada, Australien och USA

(Driver/Education, 1993b; Furgusson, 1996; Haworth, 1994; Walker,

1996).

- Generell diskussion om GLS, bl.a. vid ett internationellt expertseminarium

iBorlänge 1997 (McKnight, 1996; Vägverket, 1998b).

Sökning i litteraturdatabaser för att se hur mycket övrig relevant litteratur som

kan finnas kring frågeställningen. Sökningen har utgått från ett antal syno-

nyma nyckelord med anknytning till förarutbildning och attityder, åsikter,

förväntningar, etc. Sökningen omfattar litteratur från tidsperioden 1980-1998

och har gjorts i databaserna Roadline (VTI:s egen databas), IRRD (OECD:s

internationella vägtransportdatabas) samt TRIS (amerikanska Transport

Research Information Service).

Översiktlig genomgång av övrigt svenskt källmaterial eller andra studier som

funnits tillgängliga och som har anknytning till unga bilförare och/eller förar-

utbildning. Det kan t.eX. gälla tidigare avslutade studier med andra primära

syften än att just studera föreställningar till förarutbildningssystem, men där

delar av resultaten kanske ändå berör detta. Det kan också gälla vissa pågå-

ende studier eller obearbetade data från tidigare studier. Syftet med detta

fjärde steg är att se om ytterligare information finns kring den aktuella fråge-
ställningen, utöver vad som framkommit i steg 1-3 ovan.
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3 Resultat

3.1 Inställning till stegvisa körkortssystem (GLS) i andra
länder enligt tillgänglig litteratur

Den mesta litteratur som funnits tillgänglig har behandlat GLS (Graduated

Licensing Systems) som idag redan finns i mer eller mindre utvecklad form, t.eX. i

Kanada, USA, Nya Zeeland och Australien. GLS kan liknas vid ett stegvist kör-

kortssystem som gradvis leder fram till olika provkörkort med begränsad behörig-

het innan slutligt körkort. Detta skall särskiljas från ett stegvist förarutbildnings-

system (som STEFUS gäller) vilket fokuserar på själva utbildningsprocessen, men

som endast leder fram till ett körkort. Mycket av grundidéerna är samma i båda

systemen, men det finns vissa viktiga skillnader mellan ett nytt förarutbild-
ningssystem i Sverige och GLS i andra länder, bl.a. vad gäller synen på kör-

begränsningar . I STEFUS-utredningen undviks detta begreppet och istället talar

man om skyddsåtgärder, vilket innebär tekniska eller juridiska åtgärder i syfte att

skydda nya bilförare genom att kompensera för bristande erfarenhet och kunnande

(Vägverket, 1998c). I den fortsatta redogörelsen kommer dock begreppet kör-

begränsningar att användas vid beskrivningar av GLS i andra länder eftersom de

själva använder detta begrepp.

3.1.1 Nya Zeeland

3.1.1.1 Bakgrund

Nya Zeeland införde som första land i världen ett nationellt GLS-system 1987.

Innan systemet infördes kunde man få körkort vid ca 15 års ålder efter att i princip

enbart ha klarat av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. GLS-systemet för bilförare

omfattar endast unga förare i åldern 15-24 år (Haworth, 1994).

Körkortssystemet har tre steg (Learner licence, Restricted licence samt Full

licence med full körkortsbehörighet). Steg 1 kan påbörjas vid tidigast 15 års ålder

efter godkänd synkontroll och kunskapstest. Första steget varar i sex månader och

innebär övningskörning med handledare och med lägre promillegräns för alkohol

än normalt (steg 1 kan reduceras till tre månader med speciellt intyg från profes-
sionell förarutbildare). Steg 2 kan påbörjas efter ett godkänt praktiskt körprov och

innebär bilkörning på egen hand, men med vissa begränsningar som t.ex. förbud

mot nattkörning och att ha medpassagerare. Dessa begränsningar kan dock upp-

hävas om man har med sin handledare i bilen. Steg 2 varar normalt i 18 månader,

men kan reduceras till nio månader om man genomgår kurs i defensiv körning.

Tredje steget som innebär full körkortsbehörighet inträffar automatiskt när tiden

för steg 2 är avklarad (Langley et al., 1996). Om man bara klarar körprovet efter
steg 1 kan man alltså i princip få full körkortsbehörighet utan att alls köra bil.

I Nya Zeeland kan man normalt få körkort med full behörighet tidigast vid 17-

års ålder, men om man har utnyttjat de tidsrabatter som finns i steg 1 och 2 kan

man få fullt körkort redan vid 16-års ålder (Mattsson, 1997). En grov beskrivning

av GLS-systemet ges nedan.
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Kunskapstest

synkontroll Körprov steg-1

Begränsningar:

minst 15 är

ej köra ensam

erfaren förare i framsätet

lägre promillegräns (0,3)

   

  Begränsningar:

ej nattkörning 22.00-05.00 om ensam

endast passagerare om handledare är med

lä re promillegräns (0,3)

 

  
    

Figur 1 Beskrivning av stegvist körkortssystem (GLS) i Nya Zeeland.

Under 1994 gjordes en Översyn av det GLS som infördes i Nya Zeeland redan

1987 (Vägverket, 1998b). Bland annat gjordes en nationell survey-undersökning

för att få in åsikter och synpunkter från allmänheten. Likaså genomfördes en

nationell hearing för att få in synpunkter och få veta vad opinionen och olika

berörda grupper kan tänka sig för åtgärder (Mattsson, 1997). Vissa förändringar

av nuvarande system diskuteras som ett resultat av Översynen, bland annat bort-

tagning av tidsreduktionen i steg 1 och en mindre möjlig tidsreduktion i steg 2.

Likaså införs eventuellt också ett slutprov mellan steg 2 och 3 (Vägverket 97). Det

är för närvarande okänt om någon av de föreslagna förändringarna är genomförda

eller kommer att genomföras.
En utvärdering av GLS-systemets trafiksäkerhetseffekter har genomförts av

Langley et al (1996). Genom en tidsserieanalys av sjukhusrapporterade skador

under tidsperioden 1979-1992 konstaterades att systemet medfört en skadereduk-

tion på mellan 7 och 23%. Troligtvis ligger skadereduktionen i den nedre delen av

intervallet om man räknar med en generellt minskad exponering för bilförare

under tidsperioden. När GLS infördes sammanföll detta med en lågkonjunktur i

landet och en allmänt minskad förarpopulation.

3.1.1.2 Åsikter om Nya Zeelands GLS-system bland berörda målgrupper

Det finns åtminstone två studier om målgruppers åsikter om GLS före och efter

införandet i Nya Zeeland. Den första gjordes i anslutning till införandet (Whines,

1988) och den andra (Begg et al., 1995) är förmodligen den nationella survey-

undersökning som nämnts ovan i samband med översynen av systemet. Enbart

studien av Begg et al (1995) har funnits tillgänglig och därför kan också mer

detaljerade resultat redovisas från denna studie.

Studien av Begg et al (1995) var longitudinellt upplagd där en årskull på ca

1000 personer intervjuats vid två tillfällen om sin syn på GLS-systemet. Första

intervjutillfället genomfördes 1987/88 i samband med att GLS infördes. Intervju-

personerna var då ca 15 år och skulle börja, eller hade precis börjat, med det första

Learner -steget. Nästa intervjutillfälle genomfördes med samma personer unge-

fär tre år senare när de var i 18-års åldern och haft möjlighet att ta körkort inom

GLS-systemet. Intervjuerna vid 15-års ålder omfattar ca 800 personer och repre-
senterar förväntningar av ett kommande GLS-system. Intervjuerna vid 18-års

ålder omfattar ca 550 personer med erfarenhet av GLS.

Studien behandlar framför allt om man tycker sig ha blivit negativt påverkad
av de begränsningar som GLS innebar. Resultatet visar att som helhet tycks de

flesta av ungdomarna acceptera begränsningarna, både i början vid 15-års ålder
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(acceptansnivå 79%) och i slutet vid 18 års ålder (acceptansnivå 70%). En del av

ungdomarna upplevde dock problem med vissa av begränsningarna(tabell 1). Ett

undantag var den lägre promillegränsen som endast några få procent upplevde

besvärande. Man kan också se att när det gäller nattkÖrningsfÖrbudet och
passagerarbegränsningarna blev problemen större än förväntat.

Tabell 1 Andel ungdomar som vid olika ålder förväntade sig respektive
upplevde problem med det stegvisa körkortssystemet (GLS) i Nya Zeeland (Begg
et al., 1995).

     

   
    

     
29% 2%

    

 

  
27% 34% 44% 5%      

 

     

 

De ungdomar som vid 18 års ålder sa sig ha upplevt problem fick också ange

vilken typ av problem det gällde. Det framgår då att man främst upplevt att kör-

begränsningarna gjort sociala aktiviteter eller ett allmänt transporterande mer

besvärligt (tabell 2).

Tabell 2 Fördelning av olika problem bland de 18 åriga ungdomar som sagt
sig uppleva problem med GLS i Nya Zeeland (Begg et al., 1995).

  
  
  

4% 1 4% 0%

52% 26% 40%

33% 21 % 33% 27%

  

  

  

  

 

  

  

12% 18% 1 1 % 0%

     

-'1 i; * 150/0 50/0 160/0 330/0

Sum 100 100 100 100

 

Enligt Begg et al (1995) var det ganska många av ungdomarna som sa att de

någon gång brutit mot körbegränsningarna i GLS-systemet. När ungdomarna till-

frågades vid 18 års ålder sa 68% att de någon gång brutit mot minst en begräns-

ning. Vanligast var att bryta mot passagerarbegränsningen och förbudet mot natt-

kÖrning. Av de ungdomar som befann sig i steg två eller tre (full behörighet) upp-

gav lika stor andel (68%) att de brutit mot passagerarrestriktionen. Likaså uppgav

48% att de brutit mot nattkÖrningsfÖrbudet, men då oftast i kombination med att

också ha passagerare i bilen. Endast 3% sa att de brutit mot enbart nattkÖrnings-
förbudet.

De sanktioner som man kan drabbas av vid brott mot regler i GLS-systemet

upplevs som lindriga av många berörda. Den risk man löper vid brott mot reglerna
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är ofta bara att steg 2 (Restricted licence) förlängs, vilket inte upplevs så allvarligt

om man ändå inte följer begränsningarna. Myndigheterna efterlyser istället sank-

tioner som leder till större konsekvenser, t.ex. återgång till steg 1 eller märkbara

böter (Mattsson, 1997).

Det finns också information om åsikter om GLS i Nya Zeeland i annan littera-

tur än vad som refererats till ovan. Detta handlar dock ofta om information i

andra hand och kan därför innehålla ofullständiga och ibland inkonsekventa

uppgifter, men bl.a. framgår följ ande:

0 I tidskriften Driver/Education (1993a) framgår att:

- GLS-systemet överlag accepterats ganska väl hos både föräldrar och ung-

domar.
- både föräldrar och ungdomar accepterar de bakomliggande motiven till

GLS, både före och efter införandet. 75% av båda grupperna ansåg det

acceptabelt med specialregler för nya bilförare.
- 75% av föräldrarna stödde begränsningar om passagerare och nattkörning

innan systemet infördes, vilket ökade till 90% efter införandet.

- kravet på en lägre promillegräns för alkohol är allmänt accepterat. Visst
missnöje finns dock med vissa övriga restriktioner (antagligen gäller detta

ungdomar, men det framgår ej).
- Vissa unga förare erkänner att de minst varje vecka brutit mot nattkör-

ningsförbud (17%) och passagerarrestriktioner (17%).

0 Enligt Haworth (1994) framkom följande åsikter bland nyblivna förare. Den

studie som hänvisas till genomfördes av Whines (1988) strax före och direkt

efter införandet av GLS-systemet 1987:
- förare som precis tagit körkort enligt det nya systemet hade föredragit en

lägre minsta körkortsålder.
- låg promillegräns accepterades av 56% före och 60% efter

- nattligt körförbud accepterades av enbart ca 10% både före och efter

- passagerarrestriktioner accepterades av enbart 6% före och 8% efter

0 Enligt ett internationellt expertseminarium i Borlänge 1997 framkom att den

översyn som 1994 genomfördes av Nya Zeelands GLS-system ledde fram till

följande synpunkter1 (Vägverket, 1998b):

- 75-90% ville införa slutprov innan man får full körkortsbehörighet. Man
ville även införa ett svårare teoriprov.

- önskemål om hårdare straff vid överträdelser av GLS-restriktioner

- 40% var negativa till förslag om att man alltid måste ha körkort med vid

färd

- 30% var emot ett förslag om en allmän höj ning av körkortsåldern till 17 år.

3.1.2 Nova Scotia i Kanada

3.1.2.1 Bakgrund

Nova Scotia är en ganska liten Kanadensisk provins med ett klimat som påminner

om det vi har i Skandinavien. Det regnar ganska ofta och de har vinterväglag ca

fyra månader om året. Befolkningen är också van att man med hjälp av lagstift-

ning försöker förbättra trafiksäkerheten. I linje med detta infördes också ett GLS-

 

1 Det framgår ej om synpunkterna gäller elever, föräldrar eller befolkningen i allmänhet.
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system i Nova Scotia i oktober 1994. Systemet gäller alla nya bilförare, inte bara
ungdomar.

Innan GLS infördes kunde man få börja övningsköra med handledare från

16-års ålder efter godkänd synkontroll och ett kort kunskapstest om trafikregler

och trafikskyltar. Efter 1-2 månader kunde man genomgå ett praktiskt prov och

sedan erhålla ett provkörkort som tillät bilkörning på egen hand utan begräns-

ningar, men med lägre tröskel för körkortsindragning vid eventuella trafikförseel-

ser (Vance, 1996).

Det nya GLS-systemetbestår av tre steg (Learner stage, Newly licensed stage

och full behörighet). Första steget ger möjlighet att övningsköra med hand-

ledare och påbörjas vid tidigast 16-års ålder och pågår i regel sex månader (tre

månader om man genomgår speciella kurser) och sedan måste man klara ett

praktiskt prov för att fortsätta till steg 2 som varar i 24 månader och innebär kör-

ning på egen hand, men med vissa begränsningar. Full körkortsbehörighet får man

efter att ha genomgått en kurs i s.k. defensiv körning , men kan uppnås tidigast

vid ca 18.5 års ålder. (Mayhew et al., 1998; Vance, 1996). En grov beskrivning av

systemet ges nedan.

Kunskapstest

synkontroll Praktiskt prov Kurs i "Defensiv körning"

        

    

egransnlngar. egransnlngar.
minst 16 är ingen nattkörning 24.00-05.00
ej köra ensam alla passagerare bältade

erfaren förare i framsätet O-promille

inga andra passagerare

O-promille

Figur 2 Beskrivning av GLS-system i Nova Scotia i Kanada.

De olika stegen i GLS-systemet är tidsstyrda och innehåller inga krav på en

viss minsta körmängd. Rent teoretiskt skulle man alltså kunna uppnå full kör-

kortsbehörighet även om man inte kör någon bil alls under steg 2. Men enligt en

intervjuundersökning av Mayhew et al (1998) kör nästan alla bil innan de uppnår

full körkortsbehörighet. Ungefär 70% av ungdomarna i steg 1 sa att de övnings-

kört varje vecka. Nästan 80% sa att de kört ca 5 mil per vecka. Under steg 2

uppgav 97% av ungdomarna att de kört bil varje vecka. Nästan 60% sa att de kört
upp till 10 mil per vecka.

Ingen utvärdering finns ännu rapporterad av vilken effekt Nova Scotias GLS-

system haft på nyblivna bilförares trafiksäkerhet. Enligt Vance (1996) blev det

dock en rusning av nytillkomnakörkortsaspiranter under perioden strax innan

systemet trädde i kraft eftersom många helt enkelt ville hinna få körkort innan

vissa restriktioner infördes. Perioden efter att systemet införts visade motsvarande

minskning av körkortsaspiranter. Det var färre som ansökte om körkortstillstånd

och färre som genomgick körprov. Även trafikskolor rapporterade minskad efter-

frågan. Minskningen av körkortsaspiranter bedöms dock vara tillfällig.

Införandet av GLS-systemet i Nova Scotia var enligt Vance (1996) ett resultat

av en ganska lång process som startade i början av 1990-talet. Processen kan

VTI notat 32-1999 17



beskrivas enligt de olika stegen nedan och pågick i ungefär tre år innan systemet

trädde i kraft:

1. Internationellt symposium 1991 New to the road .

- GLS rekommenderades starkt av deltagarna

- startade debatten och den politiska processen på vägen mot ett GLS-

system

2. En arbetsgrupp bildades

- uppdraget var att ta fram rekommendationer för införandet av GLS i Nova

Scoüa

- erfarenheter utnyttjades från Övriga provinser i Kanada

3. Utveckling av ett GLS-system

- arbetet pågick ganska länge i det tysta

- inväntade lämplig tidpunkt politiskt och opinionsmässigt för att lägga fram

ett förslag
4. Informationskampanj i oktober 1992.

- initierad av försäkringsbolag med syfte att öka medvetenheten om och

stödet för GLS
- placerade frågan på den politiska agendan

5. Arbetsgruppens förslag presenterades för ansvarig politiker

- man ansåg tiden mogen för detta på grund av kampanjen ovan

6. Ministern föreslog till regeringen att arbetsgruppens rekommendationer skulle

genomgå en sk. allmän konsultationsprocess

7. En Workshop genomfördes kring det föreslagna GLS-systemet

- innehöll paneldiskussion kring systemets utformning och innehåll

8. Regeringen beslutade om att genomföra en allmän konsultationsprocess

(januari 1993)
9. Informationsspridning av det föreslagna GLS-systemet

- målgruppen var ungdomar

- broschyr med sammanfattning av förslagen togs fram inklusive portofritt

svarskort så att målgruppen kunde lämna synpunkter.

- informationsträffar anordnades för studenter vid High Schools. (Intresset

och engagemanget för frågan var dock måttligt eftersom många elever

hade otillräcklig kunskap för att kunna diskutera frågan).

10. °Konsultationsprocessen ledde till vissa smärre justeringar av tidigare för-

slag, men en ny regering tillträdde hösten 1993, vilket innebar förseningar i

den politiska processen.

11. Nya regeringen beslutade om en ny allmän konsultationsprocess .

- ny informationsbroschyr togs fram och testades på studentföreningar och

speciella körutbildningsklasser som bedömdes ha bättre förutsättningar att

diskutera förslaget och lämna synpunkter. Det kom dock inte fram så

mycket nya synpunkter.

12. Beslut togs om att genomföra det föreslagna GLS-systemet vilket trädde i

kraft 1:a oktober 1994. Det politiska debatten i samband med beslut och

genomförande var positiv.

 

Det ar lite oklart vad allman konsultat1onsprocess innebar, men av beskr1vn1ngen 1 Vance

(1996) är det att likna vid ett mellanting av en remissrunda och en informationskampanj till
vissa målgrupper.
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3.1.2.2 Åsikter om Nova Scotiais GLS-system bland berörda målgrupper

Som nämnts ovan genomfördes en slags allmän konsultationsprocess innan man

införde GLS i Nova Scotia (Driver/Education, 1993a; Vance, 1996). Synpunk-

terna från denna konsultationsprocess kan sammanfattas i följ ande punkter:

Det fanns ett allmänt stort stöd för att åtgärda unga förares höga risker i trafi-

ken

Det fanns ett allmänt stöd för nollpromillegräns hos nya förare (0% BAC)

Många ansåg det för lätt att ta körkort med rådande systern

Vuxna var överlag positiva till införandet av GLS. Många Ville också att obli-

gatorisk förarutbildning skulle införas

Ungdomarna var mer negativa än vuxna. Bland annat ansåg vissa ungdomar
att GLS innebär att en skötsam majoritet av unga förare straffas för vad en

minoritet av problemförare orsakar.

Ungdomar var mest bekymrade över förslagen om nattliga körförbud (s.k.

curfews) och tidperioden man måste köra med övervakande handledare.

Efter GLS-systemets införande gjorde Mayhew et al (1998) en studie av vad

ungdomar och föräldrar tycker om det befintliga system som de haft några års

erfarenhet ifrån. Studien bygger på telefonintervjuer med ca 500 ungdomar ( 16-18

år) och deras föräldrar. Resultaten visade:
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Överlag fanns en hög kunskap kring det befintliga GLS-systemet hos både

föräldrar och ungdomar, men högst hos föräldrar.

- över 90% av föräldrarna kände till vilka körrestriktioner som gällde i steg 1

och 2

- ungdomarna hade sämre kunskaper om vissa restriktioner. Endast 27%
kände till nollpromillegränsen i steg 1 och 34% kände till bälteskravet för

passagerare i steg 2. De flesta av ungdomarna (95%) kände dock till natt-

körningsförbudet i steg 2.

- Ungdomarna hade dålig kunskap om vilka konsekvenserna kan bli om de

bryter mot GLS -regler.

Självrapporterad efterlevnad av systemets regler var god. Dock framkom att:

- ca 10% av ungdomarna erkände att de kört själva någon gång under steg 1

- ca 20% erkände att de någon gång kört med passagerare under steg 1

- ca 40% erkände att de någon gång brutit mot nattkörningsförbudet under
steg 2

Överlag var både föräldrar och ungdomar positiva till GLS-systemet, även om

föräldrar var mest positiva. Vad gäller steg 1 var 87% av föräldrarna och 61%

av ungdomarna positiva. Till steg 2 var 92% av föräldrar och 67% av ung-
domar positiva.

De flesta föräldrar var positiva till restriktionerna i både steg 1 och 2 (87-

100%). De flesta ungdomar var också positiva till restriktionerna i steg 1 (66%

till övervakning och passagerarbegränsning och 100% till nollpromillegräns).

Ungefär 40% av ungdomarna tyckte att tidperioden i steg 1 (sex månader) var
lagom, men 56% ville ha kortare tid.

Ungdomarnas inställning till begränsningarna i steg 2 var mer blandad. De

flesta var positiva till nollpromillegräns (96%), kravet på avslutande kursi

defensiv körning (76%) samt bälteskrav för alla passagerare (57%). Nattkör-
ningsförbud var däremot endast 28% positiva till.
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3.1.3 OntarioiKanada

3.1.3.1 Bakgrund

I likhet med Nova Scotia hade provinsen Ontario ett system med provkörkort

för nyblivna bilförare innan GLS infördes. Det tidigare systemet med provkörkort

innebar i princip att nyblivna förare kunde köra precis som vanligt utan speciella

begränsningar, men med en lägre toleransgräns för eventuella trafikförseelser.

Mot slutet av 1980-talet började man inse att systemet med provkörkort inte var

den stora lösningen på unga bilförares höga olycksrisk i trafiken. Man behövde ett

nytt körkortssystem och därmed hade processen mot införandet av ett GLS-system

startat (Walker, 1996).

Ett GLS-system för nyblivna förare infördes i april 1994. Systemet gäller alla

nya bilförare, inte bara ungdomar. Systemet består av tre steg (' Gl-licence , G2-

licence och slutligen Full G-licence med full behörighet).

Första steget kan tidigast påbörjas vid 16-års ålder, efter godkänd synkontroll

och ett kort kunskapstest om trafikregler och trafikskyltar. Steg 1 innebär möjlig-
het att övningsköra med handledare och med vissa begränsningar, t.eX. vad

gäller fordonstyp3, nollpromillegräns och ingen körning nattetid. Steg 1 varar i 12

månader (åtta månader om man genomgår speciella kurser) och därefter måste

man klara ett praktiskt körprov för att fortsätta till nästa steg. Steg två varar också

i 12 månader och innebär körning på egen hand med vissa begränsningar, t.ex.

nollpromillegräns. För att erhålla slutligt körkort med fullbehörighet måste man

klara ytterligare ett praktiskt körprov som är ungefär dubbelt så omfattande som

det tidigare körprovet (Boase & Tasca, 1998).

Även i Ontario är de olika GLS-stegen tidsstyrda utan krav på någon minsta

körmängd. Full körkortsbehörighet kan uppnås tidigast vid ca 18 års ålder. En

grov beskrivning av systemet ges nedan.

Kunskapstest
synkontroll Praktiskt körprov 1 Praktiskt körprov 2

i i i

  

  

 

  

 

Begränsningar:
endast "G-fordon"
alla passagerare bältade
0-promille

Begränsningar:
minst 16 är
ej köra ensam

erfaren förare i framsätet
max 1 passagerare i framsätet

enbart bältade passagerare bak
endast "G-fordon"
ingen körning på motorväg
ingen nattkörning 24.00-05.00
0-pr0mille

     

   

Figur 3 Beskrivning av GLS-system i Ontario i Kanada.

En utvärdering av GLS-systemets trafiksäkerhetseffekter har gjorts av Boase

och Tasca (1998) vilket visade att systemet haft positiva effekter. Det totala

 

3 De fordon som enbart får köras i steg 1 och 2 kallas G-fordon . Enligt Walker (1996) innebär

detta personbilar, minivan7s och mindre lätta lastbilar.
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olycksrisken bland nya förare minskade med 31% efter det att GLS-systemet

införts jämfört med före. Personskadeolyckor reducerades med 24%. Utvärde-

ringen baseras på antal polisrapporterade trafikolyckor per 10 000 förare. Inga

uppgifter finns på om exponeringen förändrats bland nyblivna förare, dvs. om de

kör färre mil än tidigare. En sådan minskad exponering inträffade t.ex. i samband

med införandet av GLS i Nya Zeeland och kan i sig leda till färre trafikolyckor.

Enligt Walker (1996) startade processen mot införandet av ett GLS-system i

Ontario på allvar 1988 och pågick sedan under ca sex år. Processen kan beskrivas

enligt nedan:

1. Inventering gjordes om erfarenheter kring befintliga GLS-system nationellt

och internationellt. Det ansågs viktigt att hitta ett system med balans mellan

säkerhet och rörlighet i trafiken, men inget av de befintliga systemen ansågs

vara lämpliga att införa i sin helhet i Ontario.

2. Inventeringen resulterade i en lista med olika tänkbara komponenter i ett

GLS. Utifrån listan utarbetades ett preliminärt förslag på GLS-system för

Ontario.
3. Allmänhetens reaktioner på det preliminära förslaget testades genom en

annonskampanj för att sprida information om förslaget. Man använde sig bl.a.

av posters, broschyrer, informationskiosker och bilutställningar. Även en

telefonundersökning genomfördes för att samla in synpunkter på förslaget.

4. Inkomna synpunkter värderades och ett slutförslag till GLS-system togs fram.

Förslaget diskuterades först med närmast berörda (ansvariga för eventuell

övervakning, trafiksäkerhetsorganisationer och förarutbildare) innan proces-

sen gick vidare.

Det slutliga förslaget till GLS-system granskades av jurister.

6. Slutförslaget granskades vid en offentlig hearing vilken visade att förslaget

hade mycket hög acceptans. En informell opinionsundersökning visade också

att 91% var positiva till det föreslagna GLS-systemet.

7. Efter formell juridisk behandling togs beslut om ett införande. Systemet

trädde i kraft den 1:a april 1994.

.U
I

3.1.3.2 Åsikter om Ontario's GLS-systemet bland berörda målgrupper

Information om detta har ej hittats i någon speciell studie. Vid ett internationellt

expertseminarium genomfört i Borlänge hösten 1997 framkom dock att det anord-

nats allmänna debatter kring GLS-förslaget, t.ex. i skolor (Vägverket, 1998b). Ett

visst motstånd framfördes mot speciellt två av de restriktioner som fanns i GLS-

förslaget, nämligen passagerarrestriktioner och nattliga körförbud. I det system

som genomfördes blev därför inte dessa restriktioner så omfattande som föresla-

gits från början. Det blev t.ex. inget passagerarförbud i steg 1 eftersom det ansågs

kunna begränsa föräldrars möjlighet att övningsköra med sina barn, vilket i

synnerhet kunde drabba ensamstående föräldrar.

Enligt Walker (1996) tycks dock de flesta varit nöjda med det förslag till GLS-
system som sedan infördes, i varje fall att döma av den hearing och opinions-

undersökning som refererats till ovan. Vid expertseminariet i Borlänge framkom

dessutom att det inte framförts några allmänna klagomål sedan GLS-systemet

införts vilket kan tolkas som att de flesta är nöjda (Vägverket, 1998b).
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3.1.4 USA

3.1.4.1 Bakgrund

Varje delstat i USA har sin egen policy för körkortsutbildning. Körkortsåldern

varierar mellan 14 och 17 år, men är oftast 16 år. Det anses allmänt lätt att ta

körkort. Man måste inte övningsköra i trafik innan man genomgår körkortsprov,

men om så sker krävs i ett 35-tal stater ett övningskörningstillstånd. I 26 delstater

krävs också någon typ av förarutbildning innan körkort (Ferguson & Williams,

1996; NHTSA, 1998; Vägverket, 1998b).

GLS-system har diskuterats i USA sedan 1970-talet, men inte genomförts på

något systematiskt sätt i hela landet. Vissa stater har däremot infört olika typer av
begränsningar (ofta passagerarbegränsningar och/eller förbud mot nattkörning),

vilket ju återfinns i många GLS-system. Enligt NHTSA (1998) finns däremot

sedan 1996 någon form av GLS-system i 17 av USA s delstater. Grundprincipen

är ett tre-stegs-system:

1. Learner s permit med en inledande övningskörningsperiod som kräver till-

stånd och vanligtvis pågår i sex månader.

2. Intermediate license som är ett slags mellankörkort med självständig bilkör-

ning och som oftast pågår i minst sex månader och vanligtvis innebär nattkör-

ningsförbud. I några av delstaterna förekommer även passagerarrestriktioner i

detta steg.

3. Full licence där minimiåldern varierar mellan 16 och 18 år. Men i 75% av de

aktuella delstaterna är minimiåldern 17 år eller högre.

Enligt Vägverket (1998b) har åldern för övningskörning i vissa fall sänkts i de

delstater som infört GLS-system och man har i vissa fall även infört minimikrav

på körträning (50 tim) innan mellankörkortet i steg 2. Ibland förekommer också

inslag av obligatoriska utbildningsmoment.

Inga vetenskapliga utvärderingar av trafiksäkerhetseffekter av GLS-system i

USA har påträffats.

3.1.4.2 Åsikter om körkortssystem i USA bland berörda målgrupper

Ferguson och Williams (1996) gjorde en studie om föräldrars deltagande i kör-

kortsprocessen för sina 17-åriga ungdomar samt föräldrarnas åsikter om detta.

Studien gäller egentligen inte något traditionellt GLS-system utan baseras på de

förarutbildningssystem som gällde i USA i november 1994. Studien bygger på

telefonintervjuer med 1000 föräldrar från hela USA. Resultatet visar:

0 Föräldrarna upplever vissa egna fördelar med att deras barn tar körkort:

- de slipper transportera och skjutsa sina barn

- föräldrarna kan få hjälp med vissa ärenden.

- ungdomarna kan lättare skaffa jobb

0 Föräldrarna upplever också vissa nackdelar:

- en ökad känsla av osäkerhet och oro över sina barn när de är i trafiken

- ökade försäkringskostnader

0 81% av föräldrarna ansåg att deras barn var redo och lämpliga att köra själva

när de fick sina körkort
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0 86% av föräldrarna hade tillämpat egna informella begränsningar för sina

ungdomar under första tiden efter körkort, t.eX.

- att inte dricka alkohol (86%)

- att vara hemma före en viss bestämd tid (82%)

- att alltid använda bilbälte (82%)

- att godkänna avsikten med körningen, dvs. sj älva ärendet (70%)

- att inte ha andra ungdomar (i tonåren) som medpassagerare (55%)

0 Nästan hälften av föräldrarna (46%) tillät bilkörning som en morot för att deras

barn skulle få bra betyg i skolan. Om dåliga betyg - ingen bilkörning!

Ferguson och Williams (1996) ställdes också frågor om vad föräldrarna tyckte om

vissa GLS-liknande åtgärder, oavsett om de tillfrågade omfattades av sådana

åtgärder eller om det gällde ett tänkt framtida system. Svaren visade att:

0 90% av föräldrarna var positiva till införandet av en minsta övningskörnings-

period med handledare innan ett körkort får utfärdas.

0 40% var positiva till körkortsålder på minst 17 år.

0 40% tyckte rent allmänt att det borde bli svårare för ungdomar att ta körkort

0 75% var positiva till nattliga körförbud första tiden med nytt körkort (de flesta

föredrog start vid midnatt)

0 97% positiva till nollpromillegräns

0 47% positiva till förbud mot tonåriga medpassagerare

0 58% var positiva till införandet av ett GLS-system som innehöll

- minimiperiod för övningskörning

- nattliga körförbud i början

- passagerarrestriktioner i början

I Foss (1996) refereras också indirekt från en survey-undersökning 1985 från

fyra delstater i USA. Det framgår inte Vilken studie som avses men enligt Foss

(1996) stödde en majoritet av ungdomar de nattliga körförbud som fanns i det

rådande körkortssystemet. Även av NHTSA (1998) framgår att det finns ett stöd

hos den allmänna opinionen för införandet av GLS-system i USA och man namn-

ger också ett 35-tal föreningar/organisationer som offentligt stöder införandet av

GLS-system.

3.1.5 Australien

3.1.5.1 Bakgrund

Enligt Ian Faulks som deltog vid det tidigare nämnda expertseminariet i Borlänge

1997 har Australien egentligen haft ett GLS-system i över 30 år (Vägverket,

1998b). Systemet består i grova drag av tre olika faser:
1. Learner license

2. Probational/provisional licence

3. Full licence.

Det kan diskuteras om de tre stegen är något renodlat GLS-system. Systemet

påminner istället mycket om de system som fanns i Kanada (Nova Scotia och
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Ontario) innan de införde GLS. Enligt Haworth,s (1994) bedömning är inte kör-

kortssystemen i Australien att betrakta som renodlade GLS-system eftersom de

oftast inte innehåller komponenter som gradvis ökar nya förares riskexponering i

trafiken. De enda befintliga komponenterna i systemet som enligt Howarth påver-

kar förarnas riskexponering är en nollpromillegräns för alkohol vid bilkörning och

speciellt körkort för automatväxlade bilar. Även speciella hastighetsbegränsningar

som förekommer i vissa delstater bör minska nya förares riskexponering, även om

detta inte nämns explicit av Howarth (1994).

Enligt Mattsson (1997) pågår ett arbete med att samordna körkortsnormerna i

Australiens olika delstater. Men för närvarande finns vissa skillnader, bl.a. vari-

erar åldern något vad gäller när det blir tillåtet att köra på egenhand (i Victoria är

t.ex. denna åldersgräns 18 år). Vanligtvis gäller att övningskörning med hand-

ledare är tillåten från 16 års ålder och vid ca 17 år har man ofta möjlighet att köra

på egen hand efter ett godkänt körprov. I de flesta delstater, men inte alla, finns

också följande begränsningar (FORS, 1994; Haworth, 1994; STAYSAFE 37,

1997):

0 nollpromillegräns för alkohol för learner drivers (steg 1)

0 hastighetsbegränsningar4 under steg 1 och 2

0 övningskörningstillstånd för steg 1 i minst sex månader

0 nollpromillegräns för alkohol de första tre åren med nytt körkort (upp till 25

års ålder)

0 speciellt körkort för automatväxlade bilar

I likhet med GLS-system i Kanada och Nya Zeeland är begränsningarna och de
olika fasövergångarna tidsstyrda utan speciella krav på viss körerfarenhet.

I bl.a. delstaten New South Wales (NSW) har en översyn av befintliga kör-

kortssystemet påbörjats. De förslag som diskuteras är bl.a. en utökning av tids-

perioden i steg 1 (Learner licence) och att därefter införa en mellanfas av själv-

ständig körning, men med stora restriktioner (s.k. Solo-Learner-Driver). Ytter-

ligare ett förslag är att införa ett slutprov mellan nuvarande steg 2 (provkörkort)

och steg 3 (full behörighet) samt att man inte skall kunna få full behörighet innan

20 års ålder (Vägverket, 1998b).

I de australiensiska körkortssystemen är det mycket ovanligt med nattliga kör-

förbud eller passagerarbegränsningar, vilket ju är centrala GLS-komponenter i

Nya Zeeland och Kanada. Enligt STAYSAFE (1997) är man i Australien tveksam

till nyttan av dessa begränsningar. Trafiksäkerhetseffekterna anses osäkra sam-

tidigt som det finns kända nackdelar, speciellt vad gäller social jämlikhet. Nattliga

körförbud anses t.ex. ha negativa effekter på ungdomars rörlighet och passagerar-

restriktioner anses leda till ökad singelkörning istället för att främja samåkning.

Likaså försvårar passagerarrestriktioner möjligheten för ungdomar att vara

nykter chaufför till kompisar vid festtillfällen.

Inga kända utvärderingar av det australiensiska körkortssystemets trafiksäker-
hetseffekter har påträffats.

 

Hastighetsbegränsningar finns inte i Victoria, ACT och Queensland. I övriga territorier finns

maxhastighet på antingen 80-100 km/h. Begränsningarna är dock under diskussion och

ifrågasatta av vissa som hävdar att det bl.a. leder till ökad hastighetsspridning (STAYSAFE 37,
1997)
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3.1.5.2 Åsikter om körkortssystem i Australien bland berörda målgrupper

Även vissa körkortsmyndigheter i Australien kan enligt Haworth (1994) ha nega-

tiva åsikterom rådande körkortssystem. Körkortsmyndigheten i Tasmanien anser

t.eX. inte att ett GLS-system skall inriktas mot alla unga bilförare. Istället bör man

fokusera på den grupp som verkligen är problemförare i trafiken. I Haworth
(1994) framförs dock tre huvudinvändningar mot detta:

0 Det finns inga instrument för att på förhand säkert kunna identifiera unga
problemförare.

0 Det saknas effektiva åtgärdsprogram speciellt inriktade mot unga förare med
tidigare olyckserfarenhet.

0 De flesta förare som är inblandade i en trafikolycka har aldrig varit det tidigare

och skulle därför vara svåra att fånga upp i förväg.

Det är vanligt att unga bilförare är mindre positiva till restriktioner i körkorts-

system än andra grupper. Detta är naturligt, men det är samtidigt viktigt att veta

hur negativa eller positiva ungdomar är eftersom det ger information om hur

mycket övervakningsresurser som krävs för att uppnå en acceptabel efterlevnad

(Haworth, 1994).

Enligt Haworth (1994) visar en studie från delstaten Western Australia att de

flesta förare, oavsett ålder, var positiva till en alkoholgräns på 0.2 istället för 0.8

promille för nyblivna förare. Vidare kunde ca 40% av ungdomar tänka sig natt-

körningsförbud för nya förare medan ca 60% av förare i allmänhet var positiva till

detta. Likaså kunde ca 50% av ungdomar tänka sig införandet av passagerar-

restriktioner medan 75% av förare i allmänhet var positiva till detta.

Haworth (1994) rapporterar också att Federal Office of Road Safety (FORS)

redan 1983 föreslog ett relativt omfattande GLS-system för Australien. Förslaget

bestod grovt av fyra steg om vardera sex månader innan slutligt körkort med full

behörighet. Första steget innebar övningskörning med handledare, inga passage-

rare i övrigt, ingen nattkörning samt nollpromillegräns. I steg 2-4 togs sedan

begränsningarna gradvis bort tills man uppnått full behörighet. FORS testade

1986 inställningen till det föreslagna GLS-systemet genom s.k. lokala konsulta-

tionsaktiviteter riktade mot ungdomar som ännu inte hade körkort, deras föräld-

rar samt andra berörda lokala målgrupper. Resultatet Visade följ ande:

0 De flesta av de tillfrågade var överlag positiva till GLS-förslaget.

0 Förslaget innebar en förlängd övervakad övningsperiod jämfört med tidigare,

men detta accepterades av de flesta.

0 Föräldrar var emot införandet av generella nattkörningsförbud och passagerar-

restriktioner. De ville istället införa en minimimängd övningskörning med

handledare i vissa trafikmiljöer, t.ex. landsväg, mörker, etc.

0 De flesta visade starkt stöd för nollpromillegräns

3.1.6 Generella åsikter om GLS

Foss (1996) redogör för olika tänkbara generella för- och nackdelar med införan-

det av ett GLS-system, framför allt vad gäller trafiksäkerhetseffekter samt all-

männa rättviseaspekter. De flesta fördelarna som nämns gäller naturligtvis trafik-
säkerhet:
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Tänkbara för- och nackdelar med GLS för trafiksäkerhet:

Fördelar

+ Om systemen är effektiva räddas liv och undviks lidande hos nyblivna
förare, deras passagerare och Övriga trafikanter. Det finns utvärderingar
som tyder på positiva effekter.

GLS vilar på idén om att misstag hos oerfarna förare är orsakat av många
olika faktorer, där vissa av dom är oundvikliga i början, tex. oerfarenhet,
bristande bedömning, bristande mognad, etc. Det är inget fel att vara ung,

omogen och oerfaren och göra ett och annat misstag, men det är fel att

detta leder till trafikskador. Bördan för eventuella misstag i trafiken skall
inte läggas helt på den enskilde individen och i detta sammanhang innebär

GLS en hjälp till föraren genom att erbjuda säkrast möjliga omgivning

under erfarenhetsuppbyggnaden.

GLS erbjuder nya förare bästa möjliga inlärningssituation. Genom att
uppmuntra förare att köra försiktigt kan detta bli en vana som får lång-

variga effekter. Det är också en extra fördel att köra försiktigt i början

eftersom man då har störst nytta av det.

+ GLS kan förebygga inlärning av dåliga och mindre trafiksäkra körvanor

Nackdelar
Det är inte självklart att ett GLS-system har trafiksäkerhetseffekter.

Utformningen och innehåll är viktigt.

Tänkbara nackdelar och motargument med GLS vad gäller rättviseaspekter:

Nackdelar

GLS berör inte alla bilförare utan tonvikten ligger på nya förare eller

ibland enbart på unga nya förare. Detta kan upplevas som diskriminerande.

GLS kan inte separera ut de förare som verkligen utgör ett problem i trafi-

ken. Alla nya förare är inte dåliga/osäkra och alla erfarna förare är inte

bra/säkra .
GLS innebär en orättvis och bakvänd bestraffning. GLS-förare bestraffas i

förväg, innan något hänt.

Motargament

Ett förarutbildningssystem utan GLS är inte heller rättvist då det leder till

att nya förare i systemet har en överrisk och blir en fara för både sig själva
och andra trafikanter.

Det är dock inte alla av ovanstående för- och nackdelar som framträder om

berörda grupper tillfrågas om sina åsikter om GLS. De synpunkter som enligt
Foss (1996) brukar förekomma är följ ande:

26

GLS kan av vissa upplevas som ett intrång i den personliga integriteten.

Myndigheter inför regler som gör intrång i familjens egna angelägenheter.

Överlag är de flesta som berörs av GLS-system ändå positiva

De vanligaste negativa reaktionerna mot GLS är riktade mot nattliga körför-

bud och passagerarrestriktioner.
Nattliga körförbud upplevs ibland negativt av föräldrar, men deras upp-
fattning ändras ofta när systemet väl varit i kraft en tid.
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- Ofta är både föräldrar och ungdomar negativa till nattliga körförbud efter-

som de anses hindra arbetsresor. Men det kan oftast lösas med speciella

undantagsregler.

0 Ungdomar är ofta mer negativt inställda än föräldrar eftersom vissa begräns-

ningar påverkar deras rörlighet. Men ofta accepteras tankarna och logiken

bakom GLS.

Enligt Foss (1996) är det viktigt vid införandet av GLS att man fokuserar på

när de stora riskerna för unga oerfarna förare är, dvs. då de kör själva utan

handledare eller med enbart jämnåriga passagerare. Det är i denna period de

behöver hjälp och motivation och att inte ta onödiga risker. Man behöver inte

fokusera på perioden då en vuxen handledare finns med i bilen eftersom hand-

ledaren i sig har en riskreducerande effekt.

3.2 Litteratursökning kring attityder, åsikter och förvänt-
ningar i samband med förarutbildningssystem

Sökningen i databaserna Roadline, IRRD och TRIS resulterade i totalt 56 referen-

ser. Avsikten med sökningen är att komplettera översikten med eventuell litteratur

som inte redan var känd och tillgänglig på annat sätt. Resultatet visar att det åter-

står 16 referenser med potentiell relevans för frågeställningen, utöver den litteratur

som redan ingår i översikten (tabell 3).

Tabell 3 Antal referenserfrån litteratursökningen

  

  

56

 

16 9 2 27

 

11 1 1 13

     

Potentiellt intressanta 7 4 5 16
referenser

De 16 referenser som återstår och som eventuellt kan vara intressanta för

vidare analyser är från Nordamerika (6 st), från Europa (7 st, varav 3 från

Skandinavien) samt från Australien/Nya Zeeland (3 st). Referenserna redovisas i

bilaga 1. Utifrån titlar och/eller referat på referenserna i sökningen görs dock

bedömningen att en vidare analys av dessa inte skulle tillföra så mycket ny infor-

mation utöver vad som framkommit av redan tillgänglig litteratur.

3.3 Svenskt källmaterial eller studier med relevant informa-

tion kring frågeställningen

3.3.1 Vägverkets återkommande enkätundersökningar

3.3.1.1 Vägar och trafik 1998

Vägverket har sedan 1993 genomfört återkommande enkätundersökningar om vad

svenska befolkningen anser om Vägverkets insatser inom olika områden. Förra
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undersökningen genomfördes i slutet av 1998 och omfattade ett slumpurval på

2800 personer mellan 18 och 74 år i Sverige. I enkäten 1998 ingick vissa speciella

tilläggsfrågor med anknytning till körkortsutbildning i Sverige. Frågorna har

besvarats av ca 1800 personer och svarsfördelningen har redovisats av Markör

(1999). I korthet visar resultatet följ ande:

0 De flesta (94%) anser att bilförares körerfarenhet, uttryckt i hur mycket man

kört bil och hur länge man haft körkort, har stor betydelse för deras förmåga

att köra trafiksäkert. Likaså känner de flesta (88%) till att olycksrisken är

förhöjd för nya bilförare.

0 Ganska stor andel (46%) är positiva till att man i Sverige inför speciella kör-
begränsningar för blivande körkortstagare, regler som gradvis tas bort i takt

med att körerfarenheten ökar. Inställningen skiljer sig dock mellan ungdomar

(18-24 år) och de som är i vanlig handledarålder (35-54 år)5. De flesta av

ungdomarna (64%) var negativa till införandet av körbegränsningar, medan en

mindre andel (20-25%) bland 35-54 åringar var negativa.

0 De flesta (71%) vill varken ha fler eller färre obligatoriska inslag i körkorts-

utbildningen än vad som finns idag. Något större andel ungdomar (77%)

tycker det är bra som det är jämfört med 35-54 åringar (ca 70%).

0 Endast ca 10% av ungdomar och 35-54 åringar tycker att en rimlig kostnad för

ett körkort är 10 000 kr eller mer (vilket är en vanligt faktisk kostnad). Unge-

fär 60% av ungdomarna och 50% av 35-54 åringarna tycker att en rimlig kost-

nad för ett körkort är max 5000 kr.

Respondenterna har också haft möjlighet att motivera sitt svar på frågan om

man vill ha fler eller färre obligatorier i körkortsutbildningen. Ungefär 800-900

personer (ungefär hälften av de svarande) har givit sådana motiveringar och dessa

har av Markör (1999) listats i en bilageförteckning. Någon djupare analys och

sammanställning av de olika motiveringarna finns inte för tillfället men är möjlig

att göra om behov finns.

Av de resultat som framgår av punkterna ovan kan man dra vissa slutsatser
relaterat till ett eventuellt införande av stegvist förarutbildningssystem i Sverige:

0 Det bör finnas relativt goda förutsättningar att få acceptans för grundmotivet

bakom införandet av ett stegvist förarutbildningssystem i Sverige, dvs. att oer-

farna bilförare har överrisker i trafiken och att körerfarenhet är viktigt för att

nå ökad säkerhet.

0 Många är ganska negativa till förändringar av nuvarande körkortssystem.

Speciellt gäller det ungdomar som inte vill att man inför körbegränsningar

eller fler obligatoriska moment som gör det svårare eller mer besvärligt att ta
körkort.

0 Om ett stegvist förarutbildningssystem medför ökade kostnader för den
enskilde är förutsättningarna för acceptans små. Å andra sidan borde ekono-

miska morötter eller subventioner kunna användas i ett inledningsskede för att

nå acceptans för att tex. körbegränsningar eller fler obligatoriska moment
införs.

 

5 Av undersökningen framgår att av de som sagt sig varit handledare vid privat övningskörning

de senaste fem åren, var ca 65% mellan 35 och 54 år (Markör, 1999).
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3.3.1.2 Vägverkets Trafiksäkerhetsenkät

Vägverket har också sedan början av 1980-talet genomfört en årlig enkät med

frågor kring diverse trafiksäkerhetsområden, den sk. TS-enkäten . Enkäten

skickas till ett slumpmässigt urval på drygt 4000 av Sveriges befolkning mellan

15-74 år6 (Vägverket & SCB, 1998). Vid fyra tillfällen (1991-1993 och 1998) har

enkäten haft en fråga om inställning till nattkörningsförbud för unga bilförare.

Frågan har formulerats så att man kunnat instämma i eller ta avstånd ifrån påstå-
endet Unga bilförare borde inte få köra bil mellan kl. 22 och kl. 06 . Resultatet

visar att en klar majoritet (ca 70%) av samtliga svarande tar avstånd från påståen-

det. Det har inte heller skett något större förändring mellan undersökningsåren.

Av figur 4 nedan kan man också se att motståndet är högt bland både ungdomar

(15-24 år) och de i åldern 25-54 år, men ungdomar är av naturliga skäl mest emot

(ca 90%).

  

 

    

 

  

:üä'Taravmånd ååilnüännner
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1991 1992 1993 1998 1991 1992 1993 1998

15-24 år 25-54 år

 

Figur4 Enkåtsvar från två åldersgrupper på påståendet Unga bilförare
borde inte få köra bil mellan kl. 22 och kl. 06 . Data från Vägverkets TS-enka't.
Källa: Lekander och Hagosson (1998).

3.3.2 Pågående studier

3.3.2.1 Fokusgruppsintervjuer av blivande körkortstagare

Under hösten 1998 påbörjades arbetet med en C-uppsats i psykologi7 med syfte att

klarlägga bakgrunden till ungdomars beslut om att skaffa eller inte skaffa körkort

för personbil. I uppsatsen ingår en inledande pilotstudie med fyra fokusgrupps-

intervjuer med 8-10 gymnasieungdomar (18-19 år) i varje grupp. I hälften av

fokusgrupperna ingår ungdomar från yrkesinriktade gymnasieklasser och i andra

hälften ingår ungdomar från teoretiskt inriktade gymnasieklasser (Andersson &
Warmark, 1998).

I slutet av varje fokusintervju gavs möjlighet för satellitgruppen Omvärlds-

relationer (se förordet) att lägga till två extrafrågor som egentligen låg utanför

 

De senaste åren har åldersintervallet varit 15-84 år.

Uppsatsen görs vid Högskolan i Dalarna men VTI svarar för handledning.
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grundsyftet med uppsatsen men som istället har anknytning till ett eventuellt steg-

vist förarutbildningssystem i Sverige. Frågorna påminde om tilläggsfrågorna i

enkätstudien Vägar och trafik 1998 som nämnts tidigare. Det har inte funnits

möjlighet till någon djupare analys av svaren i föreliggande framställning, men en

sådan analys kan göras senare om behov uppstår. Nedan ges en kort redogörelse

för de uppfattningar som framkom under respektive fråga medan en mer detalje-

rad presentation av de olika svaren ges i bilaga 2. Då studien är kvalitativ till sin

karaktär redovisas enbart vilka uppfattningar som framkom, inte hur många som

tyckte det ena eller andra.

  

Fråga 1:
I vissa länder har man särskilda regler för nyblivna körkortstagare. Exempelvis

gäller vissa hastighetsbegränsningar, ingen körning nattetid etc. för denna grupp.

Dessa särskilda regler tas sedan bort gradvis i takt med att körerfarenheten ökar.

- Skulle det vara bra eller dåligt om sådana särskilda regler införs även i

Sverige?

 

Negativa synpunkter:

Försämrar viljan att ta körkort

Minskar körerfarenheten

Finns inget behov. Är onödigt
Drabbar inte bara problemförare. Andra blir också utpekade

Besvärligt med många regler.

Ökar riskerna för övriga trafikanter om andra bilförare blir irriterade

Övrigt

Blandade synpunkter. Både negativa och positiva:

0 Bra för säkerheten, men annars negativt

Positiva synpunkter:

0 Bra om Nybörj arskylt införs

0 Allmänt säkerhetshöj ande för nya förare

  

Fråga 2

För att få körkort för personbil måste man i dag klara ett teoretiskt prov, ett

praktiskt körprov samt genomgå en obligatorisk halkutbildning.

- Tycker Ni att det borde vara fler eller färre obligatoriska inslag i körkorts-

utbildningen jämfört med hur det är idag?

 

Överlag bra som det är idag:

0 Bättre med ett större prov i slutet än fler små under vägen.

0 Dagens tre prov är bra (teoriprov, körprov och halkkörning), men de bör ses
over.

0 Halkkörningen är bra och viktig

0 lö-års gränsen är bra.
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Både bra och dåligt med fler obligatoriska inslag:

0 Bra med flera mindre prov, men det tar längre tid och kräver ännu fler körlek-
tioner.

Fler inslag:

0 Fler körlektioner

0 Fler mindre prov.

Diverse förändringsförslag:

0 Förbättra teoriprovet och teoriundervisningen

0 Inför körkortsutbildning i skolan

0 Bör vara tillåtet att börja övningsköra tidigare än från 16-år (VISSA

PROTESTERADE DOCK MOT DETTA/förf. anm.).

0 Gladare provförrättare!

3.3.2.2 Övriga pågående studier

För närvarande pågår ett projekt vid VTI med det Övergripande syftet att försöka

definiera säkra och osäkra unga bilförare i såväl kvantitativa som kvalitativa

termer. Tanken är att resultaten skall kunna vara en hjälp i att formulera mål för

en framtida förarutbildning. En av delstudierna i projektet utgörs av en kvalitativ

undersökning där 26 personliga intervjuer genomförts med unga bilförare där

hälften av ungdomarna varit inblandad i en trafikolycka. Intervjuerna innehåller

flera olika frågeområden, men bl.a. har frågor ställts om inställning till förar-

utbildning, t.ex. om utbildningen borde innehålla flera steg eller fler obligatorier.

Likaså har frågor ställts om inställning till olika regler eller begränsningar första

tiden efter körkort. Inga resultat finns ännu framme, men delstudien kommer att

avrapporteras under 1999 (Berg, 1999).

3.3.3 Tidigare svenska studier med anknytning till aktuell frågeställ-
ning

3.3.3.1 Studier kring införandet av 16-årsgråns för övningskörning i

Svenge

Innan 16-årsreformen infördes i Sverige fanns tankar på att först utvärdera refor-

men inom ramen för en kontrollerad försöksverksamhet i delar av landet. Visser-

ligen genomfördes 16-årsgränsen i hela landet utan någon inledande försöksverk-

samhet, men inför en eventuell försöksverksamhet genomfördes en intresse-

undersökning med syftet att se om man kunde få tillräckligt med deltagare till en

försöksverksamhet (Nolén & Gregersen, 1991).

Intresseundersökningen genomfördes med en enkät till ett slumpmässigt urval

av 800 blivande 16-åringar och deras målsmän (ca 85% svarade). I enkäten

presenterades olika tänkbara utformningar aven kommande 16-årsgränssystem

och såväl ungdomarna som deras målsmän fick ange hur troligt det var att de

skulle börja övningsköra från 16 år. Totalt presenterades tre alternativa modeller
med olika grad av obligatoriska inslag:

A. denna modell överensstämmer med dagens system, dvs. övningskörning kan

starta från 16 år och man kan fritt välja om övningen skall ske i trafikskola,
privat eller blandat.
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B. denna modell innebar att man inledningsvis måste övningsköra ca 20 lektioner

i trafikskola. Därefter kunde man fritt välja att köra i trafikskola, privat eller

blandat.

C. denna modell innebar en mer systematiska integrering av övningskörning

privat och i trafikskola. Övningskörningen skulle inledas med ca 20 obliga-

toriska trafikskolelektioner uppdelade i tre steg med privat övningskörning

däremellan och med kunskapskontroller (genomförda av trafikskolan) mellan

varje steg. När de obligatoriska trafikskolelektionerna var genomförda kunde

man fritt välja att fortsätta köra i trafikskola, privat eller blandat. Däremot

ingick två obligatoriska återträffar på trafikskolan innan uppkörning.

I samtliga tre alternativ ovan ingick också obligatorisk halkutbildning samt ett

avslutande prov innan körkort. Likaså var förutsättningen att var och en skulle

bekosta utbildningen sj älvs.

Resultatet av intresseundersökningen visade på ett mycket stort intresse bland

både ungdomarna och deras föräldrar, även om ungdomarna var mer intresserade

än föräldrarna. Detta tyder på en positiv grundinställning till körkortsutbildning

även om de innehåller obligatoriska moment. Oavsett utbildningsmodell sa de

flesta att de absolut eller troligtvis skulle börja övningsköra från 16-års ålder. Det

var visserligen högst intresse för den modell som innebar störst valfrihet (modell

A), men även om den mest reglerade modellen skulle införas (modell C) sa ca

80% av ungdomarna och 75% av föräldrarna att de absolut eller troligtvis skulle

börja övningsköra (Nolén & Gregersen, 1991).

Det höga intresset ovan kan visserligen tyckas vara konstigt med tanke på att

enbart 45-50% faktiskt skaffade övningskörningstillstånd den första tiden efter att

16-årsgränsen infördes hösten 1993 (Gregersen, 1997). En rimlig förklaring kan

vara att intresseundersökningen gjordes nästan två år innan reformen infördes och

ekonomiska faktorer, arbetslöshet och eventuella andra förändringar i viljan att ta

körkort kan ha påverkat. Tar man dessutom hänsyn till hur säkra föräldrar i under-

sökningen var på att deras barn skulle övningsköra så svarade ca 60% ja absolut

om modell A skulle införas. Modell A motsvarar den modell som finns idag och

skillnaden är då inte så väldigt stor jämfört med det faktiska utfallet. För de mer

reglerade modellerna (B och C) svarade enbart 35-40% av föräldrarna ja abso-

lut . Det var alltså större skillnad mellan modellerna ju säkrare svar föräldrarna

gav.

I intresseundersökningen fanns också en tendens till samband mellan inställ-

ningen till de tre utbildningsmodellerna och familjens taxerade årsinkomst. Det

fanns visserligen inget signifikant övergripande samband mellan intresse och

årsinkomst uppdelad i fem inkomstklasser (från 0-100 000 kr upp till 401 000 kr

eller mer, enligt 1990 års taxering), men jämförs högsta och lästa inkomstkate-

gorin kan man se tendenser till skillnad. I en familj i den högsta inkomstkategorin

var intresset ca 85% bland föräldrar oavsett utbildningsmodell. I en familj i den

lägsta inkomstkategorin var däremot intresset ca 95% för modell A med störst

 

8 Det kunde förväntas att de tillfrågade upplevde större kostnader för de två utbildningsmodeller

som innehöll obligatoriska trafikskolelektioner jämfört med den modell som inte gjorde det

och det fanns då en risk att svaren kunde snedvridas om hela urvalet fick bedöma samtliga tre

modeller. Därför fick halva urvalet (400) en enkät med frågor om enbart den fria modellen ,

medan andra halvan (400) fick enkätfrågor om de två övriga modellerna.
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valfrihet, men enbart ca 55% för den mest reglerade modellen (Nolén &

Gregersen, 1991).

Den 16-årsgräns för övningskörning som infördes 1993 har också utvärderats

bl.a. med avseende på trafiksäkerhetseffekter. Utvärderingen omfattar flera olika

delstudier, bl.a. har enkäter skickats ut vid tre tillfällen till unga bilförare som

nyligen tagit körkort, dels direkt efter körkort (vid 18-19 års ålder), dels efter ett

år med körkort (19-20 år) och slutligen efter två är med körkort (20-21 år)

(Gregersen, 1997; Gregersen, Berg, Nolen & Nyberg, 1998). Var och en av dessa

enkäter innehåller en öppen fråga där ungdomarna ombetts ge synpunkter på kör-

kortsutbildningen i Sverige. Varje enkät har skickats till ett nytt urval och vid

varje tillfälle har ca 1000 ungdomar haft synpunkter (Gregersen, 1998). Detta

innebär att totalt ca 3000 unga körkortsinnehavare i åldern 18-21 år har gett sina

synpunkter på svenska körkortssystemet. Någon sammanställning och analys av

synpunkterna finns inte för tillfället, men detta är möjligt att göra om behov finns.

3.3.3.2 Specialarbete av gymnasieungdomar och deras föräldrars åsikter

om stegvis körkortsutbildning

Vårterminen 1998 genomfördes ett specialarbete i samhällskunskap i årskurs ett

till tre vid en av Linköpings gymnasieskolor (Nilsson, 1998)9. Inriktningen på

specialarbetet var körkortsutbildning och syftet var att beskriva vad några gymna-

sieungdomar och deras föräldrar tyckte om ett framtida svenskt stegvist körkorts-

system med utgångspunkt från befintliga GLS-system i andra länder.

Datainsamlingen i specialarbetet bestod av enkäter till gymnasieelever och

deras föräldrar. Inget formellt slumpurval användes utan enkäterna (2*93 st) dela-

des ut till ett antal gymnasieklasser. Ungefär 50% svarade, vilket innebar 50

elever och 46 föräldrar. I enkäten fick de svarande ange om man var positiv eller

negativ till olika tänkbara komponenter i ett svenskt körkortssystem indelat i tre

steg. Steg 1 omfattade en övningskörningsperiod innan körkort. Steg 2 omfattade

en provperiod första tiden efter körkort. Steg 3 innebar slutligt körkort med

fullbehörighet.

Resultatet från specialarbetet är av kvantitativ karaktär, men då studiens

omfattningen är begränsad och urvalet inte heller slumpmässigt skall man vara

försiktig med att göra generaliseringar till en större population. Mycket av resul-

tatet överensstämmer dock ganska väl med åsikter funna i andra studier som refe-

rerats till tidigare. Bland annat framkom följ ande:

0 De flesta elever och föräldrar var nöjda med nuvarande körkortsystem med
övningskörning från 16 år.

0 Ca 40% av eleverna och 30% av föräldrarna var negativa till att övningskör-

ningen måste genomföras i vissa förutbestämda och speciella steg. Motsva-

rande andelar (30% och 40%) var positiva till samma sak.

0 En klar majoritet av föräldrarna var positiva till att införa ett visst antal obli-

gatoriska lektioner i trafikskola under övningskörningsperioden. Bland ele-
verna var knappt hälften positiva.

0 Nästan samtliga av både elever och föräldrar var positiva till att övningskör-

ning måste övervakas av handledare. Samtliga tyckte också att privat övnings-
körning skall vara tillåten.

 

9 VTI medverkade med handledning.
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0 En majoritet av eleverna och hälften av föräldrarna var negativa till eventuellt

förbud mot övningskörning på motorväg. Likaså var en knapp majoritet av

både elever och föräldrar negativa till eventuellt förbud mot övningskörning

nattetid.

0 För steg 2, dvs. första tiden med körkort, var en majoritet av både elever och

föräldrar negativa till nattkörningsförbud. Passagerarbegränsningar under

samma period var ungefär hälften av eleverna negativa till medan nästan

hälften av föräldrarna var positiva.

0 Nollpromillegräns under såväl övningskörningsperioden som första tiden efter

körkort var nästan samtliga elever och föräldrar positiva till. Däremot fanns

större skillnader mellan elevers och föräldrars inställning till hastighets-

begränsning till max 90 km/h under både övningskörning och första tiden med

körkort. De flesta elever var negativa till detta medan drygt hälften av föräld-

rarna var positiva.

3.3.3.3 Övriga studier

En översiktlig genomgång har gjorts av ett 15-tal tidigare svenska studier10 som

funnits tillgängliga och har anknytning till unga bilförare och/eller förarutbild-

ning. Studierna har gjorts med andra syften än att just studera föreställningar till

förarutbildningssystem och därför inte automatiskt fångats upp av den genom-

förda litteratursökningen. Syftet med en övergripande genomgång är enbart att

undersöka om ytterligare information finns kring den aktuella frågeställningen

utöver vad som framkommit tidigare. En förteckning över vilka studier som ingått

i genomgången redovisas i bilaga 3.
Genomgången gav dock inte så mycket ny information. Merparten av studierna

bedömdes inte innehålla resultat med relevans för den aktuella frågeställningen,

dvs. att beskriva tänkbara målgruppers föreställningar, behov, etc. till stegvisa

förarutbildningssystem. Tre av studierna innehöll dock resultat som kan nämnas i

detta sammanhang.

Engström (1996) gjorde 1995/96 en innehålls- och processanalys av den

obligatoriska halkutbildningen i Sverige. I studien genomfördes intervjuer med

ungdomar som precis genomfört halkutbildningen och med instruktörer vid

trafikövningsplatser. Enkäter skickades också ut till utbildningschefer vid trafik-

övningsplatser. Vissa av intervju- och enkätfrågorna gällde bl.a. hur man tycker

halkutbildningen bör förändras i ett kort och ett långt perspektiv. Av resultaten

framgick liknande synpunkter från elever, instruktörer och utbildningschefer.

Bland annat framkom att halkutbildningen borde fördelas på flera tillfällen och att

mer tid kunde ägnas åt varje elev för att möjliggöra reflektion över budskapet.

Instruktörer och utbildningschefer ville också införa ett manöverprov innan sj älva
halkutbildningen så att man slipper elever som inte ännu inte är redo för halkkör-

ning. De synpunkter som framkom gäller visserligen endast halkutbildningen,

men det kan också antyda en positiv grundinställning till att utbildning lämpligen

delas upp i flera mindre delar, vilket ju sker i stegvis förarutbildning. Ett stegvist
förarutbildningssystem bör också kunna minska problemet med att vissa elever

kommer till halkkörningen för tidigt.

 

m Avgränsningen gäller studier gjorda under 1990-talet.
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PDS Research (1996) gjorde 1996 en sk. PDS-undersökning11 med syfte att

identifiera och rangordna problem ungdomar kan uppleva med sin körkortsutbild-

ning. Enkäter sändes ut dels till 858 avhoppade trafikskoleelever, dels till 633

privatister. Analysen omfattar svar från 275 avhoppade elever och 153 privatister,

vilket innebär ett relativt stort bortfall, men enligt PDS Research (1996) anses det

ändå som en acceptabel svarsfrekvens i en PDS-undersökning. Resultatet av

studien visade att de tio högst rankade problemen bland såväl avhoppade trafik-

skoleelever som privatister handlade om antingen tids- och kostnadsproblem eller

provproblem. Avhoppade elever upplevde i första hand problem och osäkerhet

kring hur mycket utbildningen skulle kosta och hur lång tid den skulle ta. 1 andra

hand upplevde de problem kring körkortsproven. Privatister upplevde samma typ

av problem, men i omvänd ordning. I första hand upplevde de problem och

osäkerhet med proven och i andra hand tids- och kostnadsproblem med utbild-

ningen. Av tidigare trafikskoleelever och privatister som helt avbrutit sin kör-

kortsutbildningen angav 85-95% att orsaken var brist på tid eller pengar.

Resultatet av PDS-undersökningen tyder på, precis som den tidigare redovisade

enkätundersökningen Vägar och trafik 1998 (Markör, 1999), att den enskildes

kostnader för körkortsutbildningen är en kritisk faktor för hur ett nytt stegvist

förarutbildningssystem kommer att accepteras.

En annan av de svenska studier som gåtts igenom visar att det också kan finnas

socioekonomiska skillnader i ungdomars uppfattning om körkortskostnader. I en

studie av Eliasson, Palmkvist & Berg (1996) tillfrågades ungdomar om varför de

inte skaffat övningskörningstillstånd. I arbetarfamiljer angavs främst att man

inte tyckte sig ha råd. I tj änstemannafamiljer var främsta skälen tidsbrist eller att

man helt enkelt inte hade lust.

 

11 Problem Detection Study
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4 Avslutande kommentarer

Den litteratur som behandlats i översikten är inte fullständigt heltäckande., Litte-

ratursökningen i databaser visar att det kan finnas ett 15-tal referenser med poten-

tiell relevans för frågeställningen, utöver den litteratur som behandlas i översikten.

Bedömningen är dock att en djupare analys av dessa potentiella referenser inte

skulle tillföra så mycket ny information utöver vad som framkommit av redan

tillgänglig litteratur.

Av resultaten i övrigt kan man konstatera att det finns ganska mycket litteratur

om åsikter och föreställningar om stegvisa körkortssystem, s.k. GLS, från de

länder som infört denna typ av system. GLS-systemen i dessa länder innebär ofta

att man infört en slags mellankörkort som delvis begränsar en period av själv-

ständig bilkörning som tidigare varit oreglerad. Det är därför inte förvånande om

det framförs vissa negativa åsikter från dessa länder. Men trots allt är det domine-

rande intrycket att de flesta tycks vara positiva till GLS som helhet. De vanligaste

negativa reaktionerna gäller nattliga körförbud och passagerarrestriktioner. Det är

också vanligt att ungdomar är mindre positivt inställda än föräldrar, men det är

egentligen naturligt eftersom det är ungdomar som är direkt berörda av GLS-

systemen.

Motsvarande information som gäller svenska förhållanden är av naturliga skäl

inte lika vanligt eftersom vi inte har något stegvist körkortssystem. Vissa åsikter

och föreställningar från andra GLS-länder kan dock vara överförbart även till

Sverige inför ett eventuellt införande av stegvist förarutbildningssystem. Det

gäller t.ex. att många överlag har en positiv grundinställning till stegvisa system,

att föräldrar är mer positiva än ungdomar, att negativa reaktioner finns gentemot

nattkörningsförbud och passagerarbegränsningar samt att nollpromillegräns för

nya förare är accepterat.

Det finns ännu inte en mängd svenska studier med direkt fokus på föreställ-

ningar kring stegvisa förarutbildningssystem. Idag finns dock ett preliminärt för-

slag på innehåll och utformning på ett framtida system framtaget av STEFUS-

utredningen, vilket gör det möjligt att skaffa sådan information (STEFUS, 1998;

STEFUS, 1999). En kvalitativ studie om detta planeras också att genomföras.

Men redan idag kan erfarenheterna från GLS i andra länder och resultat från vissa

befintliga svenska studier tillsammans ge antydningar om förväntade reaktioner

hos ungdomar och föräldrar gentemot olika tänkbara inslag i ett eventuellt svenskt

stegvist förarutbildningssystem. Generellt kommer troligtvis föräldrar att vara mer

positiva än ungdomar, men i övrigt kan man förvänta sig följ ande:

0 Det kommer troligtvis att finnas en positiv grundinställning till tankarna
bakom stegvisa förarutbildningssystem, vilket ger goda förutsättningar att få

acceptans för grundmotivet bakom införandet av ett nytt system i Sverige.

0 Speciellt ungdomar kommer troligtvis att vara negativa till förändringar av

nuvarande körkortssystem om det innebära att man inför skyddsåtgärder eller

fler obligatoriska moment som gör det svårare eller mer omständigt att ta kör-

kort.

0 Man kan förvänta sig negativa reaktioner hos både ungdomar och föräldrar
mot eventuella nattkörningsförbud eller passagerarrestriktioner. Däremot

skulle eventuell nollpromillegräns för ungdomar och oerfarna förare troligtvis
få allmän acceptans.
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0 Ett stort motstånd kommer att finnas mot förändringar som innebär kostnads-

ökningar för den enskilde körkortstagaren. Om ett nytt förarutbildningssystem

leder till dyrare körkort för den enskilde är förutsättningen för allmän accep-

tans dålig.

Den intresseundersökning som gjordes inför införandet av dagens lö-årsgräns

för övningskörning visade på en positiv grundinställning även till körkortssystem

som var mer reglerade och innehöll fler obligatoriska moment än vad som är fallet

idag. En bidragande orsak till detta kan vara att införandet av lö-årsgränsen i sig

kan ha upplevts så positivt att man därför hade överseende med viss ökad

reglering. En ytterligare förbättring av dagens system kan eventuellt innebära att

man inför skyddsåtgärder och fler obligatoriska moment som kan upplevas nega-

tivt av vissa målgrupper. Det kan därför vara viktigt ett nytt stegvist förarutbild-

ningssystem också kan locka med positiva systemfaktorer ur den enskildes

perspektiv. Exempelvis kan man överväga ekonomiska morötter eller subven-

tioner i ett inledningsskede för att öka förutsättningarna för allmän acceptans.

Slutligen bör det också vara viktigt i Sverige, precis som i Kanada, att ett

eventuellt införande av ett nytt förarutbildningssystem föregås av en relativt lång

och noggrann förankringsprocess. Denna förankringsprocess har egentligen redan

startat i och med STEFUS-utredningens arbete och organisation. I utredningens

olika satellitgrupper finns olika målgrupper representerade och därutöver har

information om utredningsarbetet spridits genom konferenser, Internet och infor-

mationsblad utsända till trafiklärare, förarprövare, etc.
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Potentiella referenser för eventuella vidare analyser

Nedanstående referenser återstår av den litteratursökning som redogjorts för i avsnitt 3.2 och

har bedömts vara mer eller mindre relevanta för eventuell vidare analys. Referenserna är upp-

delade i två underrubriker beroende på om abstract funnits tillgängligt eller inte. Därefter har

de rangordnats efter en hur relevant de bedömts vara med hänsyn till den aktuella frågeställ-

ningen, dvs olika gruppers kunskaper och föreställningar kring förarutbildningssystem. Rele-
vansbedömningen varierar från 1 (hög relevans) till 4 (låg relevans).

Referenser med abstract

1. Kostyniuk L, Eby D & Streff F: MICHIGAN TRAFFIC SAFETY OPINIONS AND

BEHAVIORS. UMTRI Research Review. Vol 27. No 2. p 14. 1996.

Abstract: The Michigan Omnibus State Traffic Safety Survey, conducted by the Social and
Behavioral Analysis Division of the University of Michigan Transportation Research In-

stitute, is a multiyear study intended to provide periodic information on traffic safety atti-

tudes, perceptions, and reported behaviors of adult residentsof the state of Michigan. This

paper presents partial results from the latest phase of the survey, conducted in summer

1995. While the 1995 survey covered an extensive list of traffic safety topics, this paper

reports on data for five particularly relevant topics: use of safety belts, drunk and impaired
driving, driving with a suspended license, speeding, and age-related driver licensing sanc-
tions (e.g., graduated licensing)

1. Whines J R: Young people and driving: The graduated driver licensing system. Road
Traffic Safety Seminar, 14-16 september 1988. Road Traffic Safety Research Councill.

Wellington, New Zealand. 1988.

Abstract: A survey of young newly licensed drivers was conducted to obtain information
about their beliefs, behaviour, and attitudes to driver licensing, and in particular to the gra-

duated licensing system. A group obtaining licenses under the full licensing system was

compared to a group obtaining restricted licenses under the graduated system. Some posi-
tive affects were found for the graduated system, but there was also a tendency towards

more negative views of licensing and traffic Officers. The restrictions of the graduated sy-
stem were found to be inconvenient for many young drivers and their families. (A) For the
covering abstract of the conference see IRRD 841268.

2. Driver/Education: GRADUATED LICENSING SURVEY SHOWS SUPPORT. COR-

PORATE SOURCE. Driver/Education. Vol 8. No 1. p 5. 1998.

Abstract: A survey of reaction to graduated licensing in Nova Scotia, Canada, conducted
for the Insurance Institute for Highway Safety by the Traffic Injury Research Foundation,

shows that parents and teens support the system, which was enacted in 1994. The survey
interviewed 450 teens aged 16-18 and 500 parents of teens during the summer and fall of
1996. Eighty-seven percent of parents of teens in the learner stage and 92% of parents of
teens in the newly licensed stage favored graduated licensing. Sixty-one percent of teena-
gers in the learners stage and 67% of those in the newly licensed stage also favored the sy-
stem. The night driving curfew received 86% parental support, but only 28% of newly li-
censed teens approved of it.
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2. IIHS: DRIVERS VOICE SUPPORT FOR ZERO TOLERANCE, GRADUATED LI-

CENSING. Status Report (Washington). Vol 31. No 4. p 4. Insurance Institute for High-

way Safety. Washington. 1996.

Abstract: A new study from the Insurance Research Council finds that there is strong sup-

port for zero tolerance laws and graduated licensing laws for beginning drivers. A national

survey found that 76% of respondents favor zero alcohol tolerance laws for drivers young-

er than 21 who, under zero tolerance, would lose all driving privileges if caught driving

with any alcohol in their blood. Zero tolerance laws are particularly supported by parents

of teenage children - 82% of respondents with children 13-17 years old rate the idea as ex-

cellent or good. Also, 69% of parents with children 13-17 years old said they favor gradu-
ated licensing. The same percentage favor night driving curfews for teenagers. Sixty per-

cent of parents said making teenagers wait until age 18 or older for their licenses is an ex-

cellent or good idea. These survey findings are included in "Public Attitude Monitor 1995"
by the Insurance Research Council, 211 South Wheaton Avenue, Wheaton, IL 60187.

3. HARVEY J L: DRIVER EDUCATION AND PARENT INVOLVEMENT. PROCEE-

DINGS OF THE NOVICE DRIVER EDUCATION SYMPOSIUM, HELD UNIVERSITY
OF ALBERTA, APRIL 22-23 1993.

Abstract: This paper examines the role of parents in driver education based on a survey
carried out in Washington in 1992 among traffic safety education co-ordinators. Questions
were asked about the type of communication made with parents, the type of material pro-

duced, the degree of support given by parents and the content of any feedback. The results

of the survey are discussed and some of the answers given are reproduced. Positive and
negative aspects are listed and suggestions made for future programmes. For the covering

abstract see IRRD 898210.

3. Ritzel D, Shannon D & Leitner D: STATUS STUDY OF COMPREHENSIVE AND

RELEVANT DRIVER EDUCATION PROGRAMS IN THE STATE OF ILLINOIS.
Final Report FR 94-1. Southern Illinois University, Carbondale, Center for Injury Control
and Worksite Health Promotion, Carbondale. Carbondale. 1997.

Abstract: Although driver education has been taught in the State of Illinois and throughout

the United States since the 1950s, little was known about how driver education teachers

and high school students view driver education in the State of Illinois. The scope of this re-
search was to determine the specific subject areas covered in driver education courses as

well as the amount of time spent in each. The development of this type of information wo-
uld assist the Illinois Department of Transportation in assessing its safety education and
injury prevention program. Data were collected through two separate, but similar question-

naires. One questionnaire was mailed to every high school in Illinois. The second ques-
tionnaire was personally administered by Southern Illinois University at Carbondale
(SIUC) project staff to students in randomly-selected districts from all ten regions of Illi-
nois. Each questionnaire listed twenty-six possible topic areas along with two "other" areas
where the respondents could add another topic that might not have been listed. The median
time (spent or should be spent) was found to be at least one hour for each topic item. Stu-

dents indicated that, in all but four cases, they wanted more time spent on the topics than

did the teachers. Driver education teachers and the students who have completed high
school driver education programs want more hours devoted to most of the topics covered
in the program. The recommendations included having Illinois strengthening the minimum

requirements of the high school driver education program, raising the minimum time spent
to 45 hours of classroom and 10 hours oflaboratory. Recommendations pertaining to the
Division of Traffic Safety, Illinois Department of Transportation, included providing
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grants to the Illinois State Board of Education and universities to develop new/necessary

driver education and graduated licensing materials/learning packages/curriculum support;
hiring a driver education specialist who can work with the various state agencies, profes-

sional organizations, high schools, and universities; and creating a research agenda relating

to driver education.

3. SIlVIONNET M, DELAUNAY S & FORESTIER M: RECENTLY QUALIFIED DRI-

VERS: A COMPARISON OF TWO METHODS OF DRIVING INSTRUCTION.
ERGONOMICS. Vol 25. No 10. pp 925-934. 1982.

Abstract: THE PROGRESS OF DRIVERS IN THE YEAR AFTER PASSING THE DRI-

VING TEST HAS BEEN EVALUATED IN A NUMBER OF STUDIES UNDERTAKEN

IN FRANCE AND ELSEWHERE. THESE STUDIES HAVE FOCUSED UPON THE
TECHNICAL AND PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES THAT NEWLY QUALIFIED
DRIVERS NEED TO OVERCOME BEFORE THEY COME TO CONSIDER THEM-

SELVES, AND TO BE CONSIDERED BY OTHERS, AS FULLY COMPETENT DRI-

VERS. THE QUALITY OF DRIVING INSTRUCTION SEEMS TO BE CRUCLAL IN
DETERMINING THE KINDS OF PROBLEMS WHICH NEW DRIVERS MUST FACE

AND THE TIME TAKEN TO ACHIEVE MASTERY. TWO METHODS OF DRIVING
INSTRUCTION WERE COMPARED IN TERMS OF THE PROBLEMS ENCOUNTE-
RED BY LEARNERS AFTER PASSING THEIR DRIVING TEST. THE SUBJECTS

WERE 170 DRIVERS TAUGHT BY THE TRADITIONAL \DRIVING-TEST' METHOD
AND 269 WHO HAD TAKEN AN ACCELERATED COURSE OF INTENSIVE IN-

STRUCTION EACHD RIVER WAS SENT A SERIES OF QUESTIONNAIRES DU-
RING THE 10 MONTHS AFTER THEY QUALIFIED. IN ADDITION TO THIS FORM
OF CONTINUOUS SURVEY, AN IN-DEPTH STUDY OF NINE OTHER NEW DRI-

VERS WAS UNDERTAKEN OVER THE SAME PERIOD; THEIR ON-THE-ROAD

BEHAVIOUR WAS USED TO SUPPLEMENT INFORMATION OBTAINED FROM

THE QUESTIONNAIRES. THE RESULTS OF THE RESEARCH ARE DISCUSSED IN
RELATION TO A VARIETY OF FACTORS: LEVEL OF DRIVER CONFIDENCE;

EASE OF VEHICLE HANDLING; PROBLEMS ACKNOWLEDGED BY DRIVERS;

DRIVERS' ATTITUDE TOWARDS ROAD SAFETY; PROGRESS MADE IN THE PE-
RIOD FOLLOWING THE DRIVING TEST; NEED FOR FURTHER INSTRUCTION;
RESPONSE TO FRUSTRATION AND EVALUATION OF AGGRESSIVE TENDEN-
CIES. (A)

4. Shuman M: TRAFFIC-SAFETY SCHOOL WORKS. Traffic Safety (Chicago). Vol 92.
No 2. pp 26-27. 1992.

Abstract: A recent study has shown that traffic violators who take a National Safety Coun-

cil course show improved attitudes toward driving and the law enforcement system. The
study posed 15 questions to 2,300 safety-school students, and tested competitive driver at-

titudes, driver attitudes toward society and toward personal control over driving behavior.

The mean attitude change was* found to be statistically reliable A sample of the survey is
included. Highlights from the 25-page report that examines the survey data are presented.
It is noted that in Illinois, drivers elect to attend safety school in lieu of coming to court,

and some are ordered to attend the school. The goal of the school is to reduce traffic viola-
tions, collisions, injuries and deaths by improving the driving skills of motorists
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4. VAN LIERDE E, VERBEEK J M & DEKKER K: STUDY OF TRAINING GROUNDS:

EXPERIENCE AND EVALUATION BY USERS OF DRIVER TRAINING ON A
TRAFFIC TRAINING GROUND. ONDERZOEK VERKEERSOEFENTERREINEN:

BELEVING EN WAARDERING VAN BETROKKENEN VOOR DE OPLEIDING OP

HET VERKEERS OEFENTERREIN. Report VEILIG VERKEER NEDERLAND. HIL-

VERSUM, NETHERLANDS. 1984.

Abstract: TRAFFIC TRAINING GROUNDS WERE INTRODUCED IN THE NETHER-

LANDS AFTER EXPERIENCES IN OTHER COUNTRIES, ESPECIALLY IN THE

USA, JAPAN, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND FRANCE. BY SEG-

REGATION AT THE BEGINNING OF DRIVING INSTRUCTION IN VEHICLE

HANDLING AND EDUCATION IN TRAFFIC BEHAVIOUR, DRIVER TRAINING

SHOULD BECOME MORE EFFICIENT AND BE IMPROVED. BY DRIVING LES-

SONS BEING GIVEN ON A TRAINING GROUND. TRAFFIC SAFETY IS IIVIPRO-

VED, BECAUSE OTHER ROAD USERS ARE NOT HINDERED BY LEARNERS. IN
1981 THE FIRST TRAINING GROUND WAS OPENED OFFICIALLY. THERE ARE

NOW FOUR TRAINING GROUNDS IN THE NETHERLANDS. THE MAIN PURPOSE
OF THIS REPORT WAS TO OBTAIN AN INSIGHT INTO THE EXPERIENCE AN-
DAPPRAISAL OF PUPILS OF DRIVER TRAINING ON SUCH GROUNDS. INTER-

VIEWS WERE HELD AND THE RESULTS SHOW A POSITIVE ATTITUDE TO-

WARDS USING THE TRAINING GROUNDS FOR INITIAL DRIVER TRAINING,
BUT ATTITUDES DEPENDED ON THE AGE AND SEX OF THE PERSON INTER-
VIEWED.

Referenser utan abstract

1. Haworth N & Bowland L F B: Young driver research program: Graduated licensing
survey - technical report and data. CR 139. Australian Department of Transport. Federal
Office of Road Safety. Canberra. 1994.

. Forsyth E: Cohort study of learner and novice drivers. Part 2: Attitudes, Opinions and
the development of driving skills in the first 2 years. TRL research report 372. Transport
Research Laboratory. Crowthorne. 1992.

. Heinrich H C: Lernklima und Lernerfolg in Fahrschulen. Heft M 19. Berichte der Bun-

desanstalt für Strassenwesen. Mensch und Sicherheit. Bergisch Gladbach. 1993.

. Moe D & Stene T M: Kjörelärernes yrkessituasjon, motivasjon og faglige forutsetning-

er. Oppdragsrapport STF63 A91011. Norges Tekniske Högskole. Samferdselstek-
nikkSINTEF. Trondheim. 1991.

. RTA: Driver education and knowledge survey. Research note RN18/94. Roads and Traf-
fic Authority New South Wales. Rosbery. 1994.

. Christensen P: Evaluering av obligatorisk kurs i landevegskjöring for förerkortkandi-
dater. rapport 154. Transportökonomisk Institutt. TÖI. Stockholm. 1992.

. Stockholms trafiksäkerhetsförening: "Vilda hästar": utbildningsprogram för gymnasie-

elever på Bromma trafikövningsbana. Utvärderingen utförd på uppdrag av Vägver-
ket, Region Stockholm. Rapport 76. Stockholms trafiksäkerhetsförening. Stocholm. 1995.
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Tilläggsfrågor i fokusgruppsintervjuer i C-uppsats

För mer information om bakgrunden till aktuell C-uppsats hänvisas till avsnitt 3.3.2.1 i detta
VTI-hotat. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i oktober/november 1998. De svar som

redovisas nedan omfattar fyra fokusgrupper med sammanlagt 38 ungdomar i ålder 18-19 år.

Två av grupperna bestod av gymnasieelever från Uppsala (en grupp med teoretiskt- och en

grupp med yrkesinriktad utbildning). De andra två grupperna bestod av gymnasielever från
Falun (båda med yrkesinriktad utbildning). Endast en mindre andel av deintervjuade

ungdomarna hade körkort. Vissa höll på med körkortsutbildningen, medan vissa valt att vänta.

  

Fråga 1
I vissa länder har man särskilda reglerför nyblivna körkortstagare. Exempelvis gäller vissa

hastighetsbegränsningar, ingen körning nattetid etc för denna grupp. Dessa särskilda regler
tas sedan bort gradvis i takt med att körerfarenheten ökar.

- Skulle det vara bra eller dåligt om sådana särskilda regler införs även i Sverige?

- Varför?

 

Negativa svnpunkter:

0 Påverkar viljan att ta körkort

- Man skulle inte ha samma behov av körkort då. Då väntar man hellre. Det ärja ofta på
kvällar och helger man har behov av bilen.

- Skulle nog inte ta körkortförrän jag var 25 år, om tex körbegränsningarna upphörde då.

0 Minskar körerfarenheten

- Man kommer attfå mindre körerfarenhet. Det ärju på kvällarna man ofta har tillgång till

bil i början.

- Nattkörningsförbud, tex på helger är ju värdelöst. Det är då man behöver körkortet. Då
gårju inte bussarna längre.

- På dagarna går man ju i skolan och när man kommer hem är det ofta mörkt. Om man inte
får köra då, när skall man då köra. Det blir knepigt.

0 Finns inget behov. Är onödigt
- Baraför att man körfort behöver man inte vara vårdslös.
- En del harju också en rädsla för att bli av med körkortet eftersom man vet vilket besvär

det blir. Detförsta man gör ärju inte att gå ut och köra förfort så man blir av med det.
- Kommer det upp en älg så har man inte så mycket att säga till om. Kommer det så

kommer det. Då smäller det.

- Man skall ju anpassa sig efter situationen. Det gällerju jämt. Oftast kanske man körför

fort på vägar där det tex är helt omotiverat att ha 50 km/h. Detfinns så många dumma
ställen där de satt hastighetsbegränsningar.

- När man precis harfått sitt körkort är man säkert också merförsiktig i början. Det skulle
jag vara. Man väntar jutills man harfått upp erfarenheten.

0 Drabbar inte bara problemförare. Andra blir utpekade
- Detfinns säker vissa som skulle behöva ha sådana regler. Vissa körju som tokdårar. Men

de som kör som tokdårar på kvällen gör ju det även på dagen.

- Visstfinns det dom som sätter sig i bilenfulla och så, men det ärju inget som har med
helgen att göra.

- Det skall vara lika för alla. Har man körkort så har man.
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Det är ganska löjligt egentligen. Har man körkort skall man vara tillräckligt mogen för

att hålla tex 90 på 90-väg. Annars skulle man ju intefå körkortet.

Det är värdelöst. Vid 18 år är man vuxen och strajjcmyndig i alla andra sammanhang.

Man bör då även vara mogen att köra bil.

Om man skulle ha en speciell skylt på bilen första tiden skulle man känna sig uttittad.

Eller sätta en massa andra skyltar bredvid så att nybörjarskylten inte syntes.
Prövoperioden är helt värdelöst. I så fall borde det även införas samma sakför äldre

personer. Efter en viss åldersgräns borde de få göra ett nytt prov. Ju äldre man blir desto

segare blir man.
Tittar man på statistik på sådana som åker fastförfortkörning. Då är detju inte

ungdomar utan medelålders. Då kan man ju lika bra införa reglerför dom. Det är löjligt

att säga att det bara är ungdomar som körfort.

Skulle känna sig utpekad. Som om man gick i koppel .

Besvärligt med många regler.
Finns inte det redan? Jag trä'jfade en tjej som precis har tagit körkort. Precis efter det
hade hon femtielva olika regler om vad hon fick och inte fick göra. Regler som egentligen

inte stod i regelboken. Hastighetsbegränsningar och att hon inte fick köra i vissa

områden, etc. (HÄR PROTESTERAR ÖVRIGA I GR UPPEN SOMINTE TROR DET
STÄMMER). Men jag tror inte det är bra för man kommer inte att kunna hålla reda på

alla regler.

Det kan bli problem medför många regler. Man kan blanda ihop specialreglerna med de
vanliga grundreglerna.

Ökar riskerna för andra trafikanter

Det är ju som med övningskörningsskylten. Trafikanterna runt omkring tarju mer risker

bara för attförsöka köra om.

Man får ju inte störa någon i trafiken i Sverige.

Stör trafikens rytm. Detfunkar inte om en kille ligger och trycker i 40 på en 70-väg. Då
blir han irriterad och då ökar risken för en olycka så klart.

Ovrigt

Man diskuterar väl sådana här saker eftersom man säkert inte har något annatför sig.

Eller beror det på nollvisionen. Men den kommer man ju aldrig att kunna uppnå om man
inte skrotar alla bilar.

Men skulle nog ta körkort i allafall. De har inte tillräckliga resurserför att stoppa och
kolla bilförare.

Polisen harju viktigare saker att göra än att kolla upp sådana regler.

Skulle vara dåligt.

Blandade synpunkter. Både negativa och positiva:

Bra för säkerhet, men annars negativt
Det blir ju säkertfärre olyckor om man inte får köranär det tex är mörkt. Men det blir ju
mindre körtid.

Vi har redan provperiod på två år. Det är bra, men det räcker. Då skall man köra
försiktigare.

Visserligen kan detju alltid hända plötsliga saker, men då spelar det inte någon roll hur
länge man kört bil. Man kan ändå inte hantera situationen. (Kommentar från någon i
gruppen: Men det kanske går bättre om man är erfaren).
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- Jag tror att sådana regler kommer att avskräcka folk ännu merfrån att ta körkort om man

inte får köra när som helst. Däremot är det bra med den prövotid man har på ett ellertvå

år. Man skärper sig lite mer då när man kör.

Positiva synpunkter

0 Nybörj arskylt
- Det kan kanske vara bra med speciella skyltar som visar att man är nybörjare.

- Man visar ju att man övningskör och då är man ju nybörjare. Varför skulle det inte vara

så när man precis fått körkort också.

0 Övrigt
- Det kanske skulle vara bra för de som är nya.

  

Fråga 2

För attfå körkort för personbil måste man i dag klara ett teoretiskt prov, ett praktiskt körprov

samt genomgå en obligatorisk halkatbildning.

- Tycker Ni att det borde vara fler ellerfärre obligatoriska inslag i körkortsatbildningen

jämfört med hur det är idag .7

- Varför?

- Exempel påförändringar?

 

Positiva synpunkter på dagens svstem. Bra som det är.

- De är bra med ett större prov i slutet än fler små under vägen. Då blir man av med det.
- Det kan också bliförväxlingsproblem om man har många mindre prov. Kanske pluggar

fel saker till provet eller liknande.

- Innehållet i körkortsatbildningen var lagom som det var. Saknade inget direkt.

- Bra, menjustering. Det är bra idag att ha tre olika prov (teori, körprov och halkbana)
men inslagen borde ses över.

- Halkkörningen var bra. Man fick prova på hur det går i verkligheten om man gasarpå i
vissa situationer.

- Det är viktigt med halkbana. Det måste alla få prova.

- 16-års gränsen är bra. Gör att man idag har möjlighet att övningsköra under en längre

tid. Det blir lite mer avdramatiserat sedan när man välfår sitt körkort.

Både bra och dåligt med fler obligatoriska inslag.

- Kanske bättre medflera mindre prov på vägen innan körkort än enbart ett stort i slutet.

Men det skulle ta längre tid, vilket inte är bra. Då behöver man ännu fler körlektioner.

Fler inslag

0 Fler körlektioner

- En bra körntbildning bör innehålla många trafiklektioner och omfatta alla årstider. De

som tex har tagit körkort på sommaren harja inte känt på vinterväglag. De har kanske
bara kört på halkbanan. Men vadf.'n lär man sig på halkbanan! Kanske att köra ner
några koner och andra saker. Det är på vintern man lär sig hur halt det kan vara.

- Fler inslag. Man borde ha ett visst minsta antal lektioner på trafikskola så att de vet att
man kan köra bil.

0 Fler mindre prov.
- Det blir ju även enklare om man tex delar upp provet i tre delar.

- Skulle det kanske fastna mer om man hade flera delprov.
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Det är bättre med flera små prov under utbildningens gång än enbart ett stort i slutet.
Man lär sig bättre av det. Det nöts in mer då.

Övriga förändringsförslag

Teoriprov och teoriundervisning

Bra som det är. Menfärre teorifrågor i allafall. Teorin är bralöjlig.

Det kanske inte skall vara färre frågor, men vissa frågor är dumma och borde tas bort. En
del är självklart.

Idag måste man ju vara 18 årför attfå skriva teoriprovet. Detförstår jag inte. Man borde
få vara yngre, tex när man var 17.5 år.

Idag skall man kunna väldigt mycketför att klara provet. Det var lite väl mycket. Tror det

var sex pärmar! Visserligen samma frågor hela tiden, men varierat. Det var lite drygt.

Men om man går till körskolan för attplugga teori bör man inte bara sitta själv med
pärmen utan det bör finnas någon attfråga om man behöver förklaringar till någon

speciellfråga. Det är mycket bättre. Då fattar man lättare.

Att gå och sätta sig på körskolan och plugga teori är ingen höjdare direkt.

Körkortsutbildning i skolan

Alla borde få lära sig trafikregler och trafikkunskap tidigt. Gärna redan i nian i skolan.

Det är viktigtför ens egen skull. Man märkerju att man inte kör så bra i början. Innan
man började läsa teorin kunde man ju inte så mycket.

Det bordefinnas en slags tillvalskurs i skolan. De som väljer det ärju också mer
motiverade. Och det blir enförberedelse till körkortet.

I vissa länder har man körutbildning i skolan. Det skulle vara bra. Då går det snabbare

att ta körkortet sedan.

Ovrigt
Man bordefå börja övningsköra tidigare än från 16-år. Då har man längre tidpå sig.
(ALLA HÅLLER DOCK INTE MED OMDETTA).

Vid körprovet gäller detju bara att ha tur ochfå en gubbe som ärpå gott humör. Är han

sur är det kört. Man borde mata de gubbarna med lyckopiller eller något sådant så de blir
glada. De är jujämnt så sura.
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Svenska studier i en kompletterande övergripande litteraturgenomgång

Nedan anges de svenska studier där en övergripande genomgång gjorts i syfte att hitta
eventuell kompletterande information kring aktuell frågeställning (se avsnitt 3.3.3.3).
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