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Förord
VTI-notatet utgör slutredovisning från den workshop kring utbildning av unga bil-
förare som hölls i Vadstena den 7 och 8 januari 2002. Workshopen anordnades av
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) inom ramen för det av
VINNOVA (Verket för Innovationssystem) finansierade temat NOVIS (Noll-
visionsanpassade unga förare i ett föränderligt samhälle) och med tilläggs-
finansiering från Vägverket. Kontaktpersoner har varit Joakim Thiseus
(VINNOVA) och Hans-Yngve Berg (Vägverket). Anders Nyberg har varit
projektledare vid VTI och har tillsammans med Inger Engström, Sixten Nolén och
Nils Petter Gregersen författat notatet.

Ett varmt tack riktas till samtliga deltagare vid workshopen. Er kunskap gjorde
dagarna till ett mycket stimulerande och givande möte. Ett speciellt tack riktas till
Mika Hatakka (Åbo universitet), Per-Olof Grummas-Granström (Vägverket) och
Joakim Thiseus (VINNOVA) för introduktionsföreläsningar eller hjälp vid
ledande av stordiskussion. Ett tack riktas även till Margareta Rosberg som skött
diverse projektadministration och till Gunilla Sjöberg som svarat för slutredige-
ring och layout.

Linköping i juni 2002

Anders Nyberg Inger Engström Sixten Nolén Nils Petter Gregersen
Projektledare Författare Författare Författare
Författare
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1 Bakgrund och syfte
Den 7 och 8 januari 2002 hölls en workshop kring utbildning av unga bilförare i
Vadstena. Workshopen anordnades av VTI inom ramen för det av VINNOVA
finansierade temat NOVIS och med tilläggsfinansiering från Vägverket. Under
hösten 2001 gick riktade inbjudningar ut till ett 30 tal myndighetspersoner, ut-
bildare och forskare från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Intresset för del-
tagande visade sig stort och det slutliga antalet deltagare blev 30, vilket var det
antal som bestämts vara lämpligt för ett gott genomförande. Drygt en månad före
workshopens genomförande tillsändes deltagarna program, deltagarförteckning,
karta och utdrag ur tre skrifter (Englund m.fl., 1998; Gregersen m.fl., 1999 och
TRAINER, 2001) som förberedelse inför workshopen.

Från Danmark deltog Gitte Carstensen, Helle Jahn Jorgensen och Mads
Mazanti Hansen. Från Finland deltog Kurt Erlands, Mika Hatakka, Esko Keskinen
och Sami Mynttinen. Från Norge deltog Alf Glad, Jan Edv. Isachsen, Leif Klyve,
Dagfinn Moe, Jarle Nermark, Fridulv Sagberg och Trine Marie Stene. Från
Sverige deltog Hans-Yngve Berg, Inger Engström, Torbjörn Falkmer, Nils Petter
Gregersen, Per-Olof Grummas-Granström, Lars Gustavsson, Rune Gustavsson,
Marie Hasselberg, Widar Henriksson, Lucie Laflamme, Hans Mattsson, Sixten
Nolén, Anders Nyberg, Joakim Thiseus, Marie Wiberg och Janne Zetterlund.

Under workshopen varvades introduktionsföreläsningar med grupparbeten och
gemensamma diskussioner. Innehållet i workshopen var fokuserat kring tre
huvudblock med två huvudfrågeställningar knutna till respektive block:

Unga bilförares beteende, mobilitet och körkortstagande
A) Vilka kunskaper saknas om unga bilförares beteende för att kunna definiera

utgångspunkterna för en bra förarutbildning?
B) Hur skall vi förhålla oss till den i flera länder aktuella utvecklingen att unga

människor skjuter upp sitt körkortstagande till en högre ålder?

Förarutbildning
A) Vilka förarkompetenser behandlas i för liten utsträckning i dagens utbild-

ning?
B) Förslag till lämpliga övningar (både teoretiska och praktiska) och metoder

för att de viktiga förarkompetenserna skall komma att behandlas på ett till-
fredsställande sätt i en framtida förarutbildning.

Implementeringsprocessen – Problem och möjligheter
A) Vilka implementeringsproblem finns idag när det gäller förändring av

förarutbildning?
B) Hur kan man motverka de implementeringsproblem som finns?

Huvudblock 1 och 2 ägnades ca 3 timmar vardera uppdelat på introduktionsföre-
läsning (30 minuter), grupparbeten (1½ timme) och gemensam diskussion
(1 timme). Huvudblock 3 ägnades ca 2 timmar uppdelat på introduktionsföre-
läsning (30 minuter) och gemensam diskussion (1½ timme). Förutom de tre
huvudblocken hölls även ett inledningsanförande (30 minuter) och en avslutande
diskussion kring vilka slutsatser man dragit av workshopen (1 timme).
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Workshopen hade två syften;
1. Att kartlägga nya kunskapsbehov inom området förarutbildning av unga bil-

förare, dvs. specificera de kunskapsluckor som bör fyllas för att i framtiden
kunna utforma en bättre förarutbildning.

2. Att workshopen i en förlängning skall främja ett utökat samarbete mellan
forskare, utbildare och myndighetspersoner inom och mellan respektive del-
tagande länder.
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2 Metod
Sammanställningen i föreliggande notat är baserat på följande material:
• OH-bilder från introduktionsföreläsningar vilka ej har redigerats av författarna

till detta notat
• handskrivna anteckningar från gruppdiskussioner samt de gemensamma

diskussionerna
• bandinspelningar från gruppdiskussioner och de gemensamma diskussionerna

Bandinspelningarna har skrivits ut och därefter har materialet sammanställts efter
respektive huvudblock samt med ansatsen att följa det program och de huvud-
frågeställningar som låg till grund för respektive huvudblock. Under varje huvud-
frågeställning har därefter materialet sammanställts efter olika rubriker beroende
på vad som kom fram vid grupparbetena och de gemensamma diskussionerna.
Målsättningen har varit att försöka ge en så god bild som möjligt av det som fram-
kom under workshopen. Det som anges i notatet kan spegla allt ifrån enskilda
personers uppfattningar till uppfattningar som flera personer gett uttryck för vid
olika tillfällen. Alla gånger har det inte varit klart vad som menats vid olika inlägg
och det är värt att poängtera att sammanställningen är ett resultat av författarnas
tolkning av det som sades under workshopen. Vi har försökt behandla det mesta
som sades under workshopen och förhoppningen är att workshopdeltagarna
känner igen sig i den beskrivning som ges. Resultaten från workshopen redovisas
i fem delar, där de tre första delarna är en sammanställning av vad som togs upp
under respektive huvudblock. Den fjärde delen rör den avslutande sessionen där
deltagarna fick delge sina slutsatser från workshopen. Den sista delen består av
sammanfattande slutsatser från workshopen.
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3 Huvudblock 1 – Unga bilförares beteende,
mobilitet och körkortstagande

Huvudblock 1 var indelat i tre separata delar:
1. Introduktionsföreläsning av Nils Petter Gregersen, VTI i Linköping, Sverige
2. Gruppdiskussioner där deltagarna var indelade i tre olika grupper
3. Gemensam diskussion med samtliga deltagare

Både vid grupparbetena och den gemensamma diskussionen var syftet att fokusera
diskussionen kring två frågeställningar.
A) Vilka kunskaper saknas om unga bilförares beteende för att kunna definiera

utgångspunkterna för en bra förarutbildning?
B) Hur ska vi förhålla oss till den i flera länder aktuella utvecklingen att unga

människor skjuter upp sitt körkortstagande till en högre ålder?

I detta kapitel redovisas dels introduktionsföreläsningen, dels vad som kan sägas
tillhöra de två huvudfrågeställningarna oberoende om materialet hämtats från
någon gruppdiskussion eller den gemensamma diskussionen. Tanken med detta
första huvudblock var att diskutera problematiken kring unga förare generellt,
men det visade sig att diskussionerna gled över till att handla mer om förar-
utbildningen. Nedan presenteras de diskussioner som kom upp under respektive
huvudfråga, oavsett om de handlade om unga förare generellt eller om det
handlade specifikt om förarutbildningen.

3.1 Introduktionsföreläsning
Huvudblock 1 inleddes med en introduktionsföreläsning av Nils Petter Gregersen
från VTI i Sverige. Nedan presenteras de OH-bilder som användes i föredraget
med titeln; Unga bilförares beteende, mobilitet och trafiksäkerhet.
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Förväntningar på 16-årsreformen

• Hög grad av utnyttjande
• Ökat antal övningstimmar (privat)
• Mer erfarenhet under handledning
• Mer automatiserat beteende
• Minskad mental belastning
• Bättre prestation i komplicerade situationer
• Lägre olycksinblandning som ny

körkortsinnehavare
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3.2 Vilka kunskaper saknas om unga bilförares beteende
för att kunna definiera utgångspunkterna för en bra
förarutbildning?

Förutom diskussioner kring förarutbildning tog man exempelvis upp vikten av att
fokus måste flyttas från att studera unga förare med olycka till att studera de som
inte har haft olycka. Man eftersökte en ”framgångsapproach” på unga förare och
förarutbildning.

En annan aspekt som det trycktes på var att vi måste använda oss av andra
discipliner, andra ämnesområden, för att kunna svara på en del frågor inom trafik-
området. Man menade att svaren på de frågor vi ställer inom trafikområdet kanske
redan är besvarade inom ett annat område.

3.2.1 Osäker/säker förare
Ett ämne som kom upp för diskussion ett flertal gånger under den första dagen var
frågan om säkra respektive osäkra förare eller förare utan olycka respektive förare
med olycka. Det konstaterades att fokus i forskningen kring unga förare hittills
har handlat om problemförare dvs. förare som har varit inblandade i olycka. En
förändring av fokus efterfrågades där man istället skulle studera vilka det är som
lyckas i trafiken. Vad är en duktig och säker förare? Hur ser den ”vanlige” föraren
ut?

Motiveringarna till att fokusera på den olycksfria föraren var flera. Några del-
tagare ansåg att vi vet tillräckligt mycket om förare med olycka idag och att det
därför är dags att studera de utan olycka och att de utan olycka ju faktiskt är
majoriteten av förarna (98 %). Förståelsen för de säkra förarnas beteende borde
kunna användas för att bättre förstå beteendet på de som råkar ut för olycka.
Genom att definiera, studera och betona den säkre föraren skiftas också fokus
inom detta område, från en ”problemapproach” till en ”framgångsapproach”.
Ytterligare en motivering till att studera de förare som lyckas i trafiken framfördes
och handlade om att motivera blivande förare till utbildning, att gå i trafikskola.
För att motivera till detta måste man visa att det är bra att satsa på utbildning och
då är det bra att visa vad man ska göra för att lyckas och inte fokusera på
problemen. Tanken var att om man fokuserar på det negativa så förstärks det och
därför bör man prata om det som är bra. Det påpekades dock i sammanhanget att
även om man betonar ett lyckat körbeteende så gäller det att motivera de blivande
förarna att köra på det sättet, vilket inte alltid är så lätt och dessutom är ett
forskningsområde i sig.
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När det gällde förare som lyckas i trafiken dvs. de som inte råkar ut för olycka
nämndes två konkreta forskningsområden. Eftersom kvinnor har färre antal
olyckor bland de yngre förarna borde man studera hur de beter sig i trafiken. Att
ta reda på hur kvinnorna skiljer sig från männens sätt att vara i trafiken borde ge
kunskaper som man kan dra nytta av. Det andra området handlade om vilka
strategier de framgångsrika förarna använder sig av. Eftersom det förmodligen är
en heterogen grupp finns det inte bara en strategi utan flera men frågan är hur
dessa ser ut? Finns det något i dessa strategier som de mer riskfyllda förarna kan
dra nytta av?

Det uttrycktes från många att vi vet väldigt mycket om unga förare med olycka
och vilka karaktäristika den gruppen har. Vi vet mycket om dem både körtekniskt,
socialt och deras motivation till bilkörning, men det betonades att vi trots detta
inte får sluta att forska kring denna grupps problem. Framtida forskningsförslag
var att ta reda på var vi hittar denna problemgrupp i den stora populationen unga
förare, ta reda på hur stor den egentligen är och vad man kan göra åt deras
problem. Kärnfrågan var hur vi framöver ska få dessa förare att köra på ett säkert
sätt.

3.2.2 Förarutbildning
Under dagen diskuterades det kring vad en framgångsrik utbildning egentligen är.
Är en förarutbildning framgångsrik när 98 % av de som går igenom den inte är
med om någon olycka? Det borde vara så menade en del men ofta pratas det om
förarutbildningen som om den inte var så bra. Frågan som ställdes då var vad
förarutbildningen ska utbilda för, vad är det man ska lära ut? Vilka mål är
realistiska att uppnå med en förarutbildning? Är målet att ha förare som inte dödar
eller dödas i trafiken eller är det något annat? En av deltagarna drog i detta
sammanhang en parallell till idrotten och skidåkning; är målet att få fram elit-
idrottsmän i skidåkning eller är det bara att kunna behärska skidåkning?

I Sverige tar körkortseleven i genomsnitt 13 timmar körlektioner i trafikskola.
Det ansågs därför viktigt att framöver fokusera dels på vad det är man ska lära ut
på dessa 13 timmar, dels vilken påverkan på eleven man kan tänka sig få på denna
förhållandevis korta tid. I detta sammanhang togs GADGET-matrisen upp till
diskussion. En del deltagare menade att eleverna skall lära sig färdigheter på
trafikskolorna medan andra menade att det kan de lära sig hemma av föräldrarna.
De sistnämnda förespråkarna menade att man i förarutbildningen måste satsa på
de högre hierarkierna i GADGET-matrisen, som mer handlar om att lära känna sig
själv och reflektera över sitt eget varande och agerande i trafiken. Andra ifråga-
satte om man verkligen hinner med så stora frågor på den korta tid man har på sig.
Det handlar ju om att påverka attityder och värderingar hos människor och det är
inte så lätt. En fråga som ställdes i detta sammanhang och som borde vara
intressant att studera vidare handlar om vilka förare det är som påverkas av dagens
förarutbildning? Är det de förare som redan har en relativt låg risk som, om
möjligt, får en ännu lägre risk eller har man även lyckats påverka högriskgruppen
till en lägre risk?

Man var överens om att det är mycket som ska behandlas i förarutbildningen
och i dessa diskussioner berördes även frågan om trafikundervisning i skolan. Om
det nu handlar om att påverka attityder och värderingar hos de blivande förarna så
kanske det är nödvändigt med ett längre tidsperspektiv. Ett förslag var att man i
skolan skulle få lära sig det sociala samspelet som är nödvändigt att kunna för att
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vistas i trafiken som trafikant på ett säkert sätt. Däremot skulle man inte lära sig
rena färdigheter i skolan. Här snuddade diskussionen även på fördelen med att ha
stegvisa förarutbildningssystem där man hinner skaffa sig erfarenhet innan man
får sitt körkort. Ett sådant system gör även att eleven själv hinner reflektera över
de problem som finns i trafiken och hur man kan lösa dem.

Diskussionerna handlade mycket om utbildning, men en av deltagarna ville
hellre prata om en inlärningsprocess snarare än utbildning. Han menade att man
lär sig inte att köra bil bara genom undervisning utan det är en inlärning som även
inkluderar elevens mentala och fysiska ansträngning. En intressant fråga blir då
hur vi kan hjälpa eleven att komma framåt i denna inlärningsprocess. Då handlar
det inte bara om vad som ska finnas i undervisningen. Man måste bestämma om
fokus ska ligga på eleven eller på innehållet i undervisningen. Traditionellt har det
legat på det sistnämnda men man har inte studerat hur eleven tillgodogör sig
denna kunskap. Hur går inlärningsprocessen till? Är det så att en del saker kanske
bäst lärs in genom undervisning medan andra moment måste man lägga ett tids-
perspektiv på.

Ytterligare en aspekt som handlade om förarutbildning efterfrågades och det
var kvalitativ forskning som talar om vad som händer i förarutbildningen och vad
det får för beteenden som följd hos de som genomgått utbildningen. Det skulle
vara intressant att studera utbildningseffekten på beteende istället för att läsa ut
det från olycksstatistiken.

3.2.3 Pedagogiska metoder
Frågan om vad det finns för lämpliga pedagogiska metoder att använda inom
förarutbildningen kom upp till och från under dagen. Traditionellt har undervis-
ningen kring bilkörning handlat mycket om manövreringsfärdighet men idag
handlar det inte bara om det, utan även om att reflektera över sitt eget beteende
och sitt eget varande i trafiksystemet. Exempelvis diskuteras GADGET-matrisens
innehåll, där de högre hierarkierna bl.a. handlar om att reflektera över sitt eget
beteende. Vilka pedagogiska metoder är lämpliga för dessa ändamål?

Det gäller att få de blivande förarna att inse risken med att vara i trafiken, men
hur gör man det med en bra pedagogisk metod? Det är svårt att få den enskilde
individen att inse faran med att vara i trafiken eftersom man efter varje resa får
budskapet att det här gick bra, alltså är det inte farligt.

Vilka pedagogiska metoder ska man använda på de körkortstagare som tillhör
högriskgrupperna? Det gäller att få dem att inse problemen i trafiken, reflektera
över dem och sin egen roll och begränsning och inte tala om för dem hur de ska
göra innan de har förstått vad som är problemet. De måste få upptäcka det själva
och hitta lösningen på problemet.

Det föreslogs några metoder som man tyckte skulle kunna passa i dessa
sammanhang och som man borde ta reda på mer om hur de fungerar och vilka
effekter de har. Exempelvis talades om det s.k. Trelleborgsprojektet som är ett
rollspel kring en olycka, att använda sig av gruppdiskussioner samt eco-driving
som lär eleven att köra på miljövänligt sätt. Vikten av repetitionsmoment och att
komma tillbaka efter ett tag i utbildningen påpekades också i detta sammanhang.

Några deltagare menade att vi har tillräckligt bra pedagogiska metoder i dagens
förarutbildning. Vi behöver inte satsa på att utveckla utbildningsinnehåll och
pedagogiska metoder mer utan istället lägga mer tyngd på att ta reda på vem
eleven är och vad den enskilde individen behöver. En annan aspekt av detta var att



VTI notat 19-2002 13

vi kanske har tillräckligt bra metoder och att vi inte kommer längre i den utveck-
lingen.

3.2.4 Erfarenhetsprocessen
När det gäller de åldersrelaterade faktorerna (livsstil, mognad etc.) menade någon
att vi vet tillräckligt om detta när det gäller unga förare. Däremot var det flera som
inte tyckte att vi vet tillräckligt mycket om erfarenhetsfaktorerna. Vi vet att det är
bra med mer erfarenhet för att få ned olycksrisken men vad händer egentligen när
vi får mer erfarenhet? En ung person som får nytt körkort har en hög olycksrisk
som sjunker mycket under det första året med körkort. Vad händer under detta
första år med körkort? Vad består processen att få mer erfarenhet av? Vad är
erfarenheten de får? Vi vet vad de lär sig men vad är det de lär sig av? Är det
något som kan läras i förarutbildningen innan man kommer ut på vägen själv?
Vad är det man ska göra mer än att köra mycket? En deltagare hade en tanke om
att skicklighetsnivån man har före man får erfarenheten måste spela roll för hur
och vilken erfarenhet man tillgodogör sig, men det återstår att ta reda på. En
annan fundering handlade om det finns olika typ av erfarenhet, och i så fall, vilken
har man då mest nytta av?

En annan deltagare gjorde en reflektion över att den erfarenhet man får under
första året är just en erfarenhet som måste ligga under det året. Den är oundviklig
och går inte att stoppa in i undervisningen. En del av de saker man lär sig i ut-
bildningen kanske man inte förstår när man lär sig det men efter ett tag i ett annat
sammanhang så faller polletten ned. Vi kan inte stoppa in allting i utbildningen
eftersom tiden är begränsad. Frågan är vad som ska ingå i förarutbildningen och
hur lång den ska vara? Vilken typ av erfarenhet har man mest nytta av?

3.2.5 Effektmått
En fråga som inte diskuterades lika mycket som de hittills presenterade men som
ändå var uppe till diskussion ett par gånger var hur man kan mäta om en
utbildning har varit framgångsrik eller inte. När kan man förvänta sig att se
effekter av utbildning och specifikt då körkortsutbildningen? Ska det vara direkt
efter att den är genomförd eller ska det vara efter en tid när man fått lite distans till
den? Detta måste man ta ställning till när man ska bestämma sig för om förar-
utbildningen är lyckosam eller inte.

Traditionellt har antalet döda studerats, men är det verkligen att bra mått för att
mäta om förarutbildningen har varit framgångsrik? Om man gör en jämförelse
med någon annan utbildning t.ex. läkarutbildningen, så studerar inte de antalet
döda på sjukhusen för att se om läkarutbildningen har varit framgångsrik. Man
borde använda andra mått än antal döda som mått på trafiksäkerhet eftersom
olyckor är få till antalet och till stor del slumpartade.

Några deltagare ansåg att man borde utveckla bättre metoder för att mäta
effekter av utbildning. Olyckor kan man mäta på systemnivå men på individnivå
måste det vara mer intressant att mäta beteende. Frågan är vilka beteenden det är
man ska mäta, vilka beteenden är trafiksäkerhetsrelevanta? Det svåra med att mäta
beteende är ju att vi vet att vissa beteenden är farliga, såsom att köra för fort, men
de är inte alltid farliga för alla människor i alla situationer. Det är bara under vissa
betingelser som det är farligt och hur är det t.ex. med ett beteende som att använda
blinkers, är det farligt att glömma det. En av deltagarna drog en parallell för att
illustrera att man kan uppfatta ett beteende som både farligt och ofarligt på en och
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samma gång. Han menade att det borde anses vara väldigt farligt att stå på
händerna vid kanten av ett brant stup men om man klarar det och inget händer så
tycker man inte att det var så farligt, men om det händer något så tycker man att
det inte var så konstigt för det var ju ett farligt beteende. Kontentan av denna
diskussion om effekter av utbildning var att man borde fokusera på båda dessa
delar, både olyckor och beteende som mått på utbildningseffekter.

3.2.6 Övriga förslag
Det kom upp ett antal förslag på forskningsområden som visserligen inte följdes
av så mycket diskussion men som var av intresse och som presenteras nedan.

• Alla olyckor som sker borde analyseras så att man kan dra nytta av dem i
utbildningen. Man borde ta reda på vad det är för olyckor som sker, varför de
sker och hur de har skett för att sedan kunna nyttja den kunskapen i utbild-
ningen. Vad är det vi ska lära oss för att undvika olyckor? Vi vet lite om
ungdomars exponering och även exponering i relation till social bakgrund. Det
skulle vara intressant att veta vart unga förare åker, i vilka miljöer de åker och
hur ofta? Hur använder de bilen? Vilka ungdomsgrupper finns och av vad och
på vilket sätt påverkas de? Man borde även ta reda på hur man ska
kommunicera med dessa grupperingar. Att skaffa mer kunskap kring hela
orsakskedjan bakom trafikskador, speciellt intressant är de s.k. utlösande
faktorerna. Vilka är dessa utlösande faktorer och kan de påverkas? Där
olyckor sker, är det även där som man exponerar sig mest?

• Det diskuterades om trafiklärarna har tillräcklig kompetens för att kunna se
helheten i utbildningen och kunna lära ”alla” att köra bil. Med helheten menas
att se att trafiken är en del av samhället, att det är en social färdighet att
samverka med andra. Har lärarna för dålig kompetens då det gäller detta? Om
så är fallet, vad ska de i sådana fall ha för kompetens? Vilka pedagogiska
metoder ska de använda för att nå de uppställda målen? Vilka krav ska vi ha
på trafiklärarna för att de ska kunna lära ”alla” att köra bil?

• Är det samma människor som är inblandade i olyckor vid 18–19 års ålder som
är inblandade i olyckor senare i livet? Antalet olyckor minskar på ett generellt
plan med stigande ålder, vilket talar emot denna frågeställning. Trots detta
faktum bör det forskas mer kring denna fråga.

• Vad är orsakerna till att kvinnor tar fler trafikskolelektioner under sin kör-
kortsutbildning jämfört med männen, men trots detta oftare kuggas vid proven
samtidigt som de när de väl fått sitt körkort klarar sig bättre än männen ute i
trafiken? Detta är ett område som bör utforskas framöver.

• En av utbildarna menade att de intuitivt bedömer sina elever, dvs. att de som
utbildare har en tyst kunskap om vilken typ av förare eleven är. Det vore där-
för intressant  att studera om det stämmer att de elever som utbildarna pekar ut
som ”farliga” förare är de som senare råkar ut för olycka och kommer tillbaka
till trafikskolan för att ta ett nytt körkort.

• Det måste forskas mer tvärvetenskapligt. De svaren vi söker kanske finns be-
svarade i andra sammanhang utan att vi vet om det.
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• Eleverna är inte tränade för den verklighet de möter som nya förare. Under ut-
bildningen får de t.ex. lära sig att framföra bilen i vissa hastigheter, men när
de fått sitt körkort och på egen hand skall klara sig i trafiken så är trafikrytmen
mycket snabbare ute på vägarna än vad de är vana vid. Man måste alltså ställa
sig frågan hur de nya körkortstagarna klarar av att det går fortare än vad de är
vana vid.

3.3 Hur ska vi förhålla oss till den i flera länder aktuella
utvecklingen att unga människor skjuter upp sitt
körkortstagande till en högre ålder?

Då engagemanget i diskussionerna kring den första frågan om unga bilförares
beteende var stort, blev tiden knapp för att hinna med denna punkt. En del grupper
hann inte med denna fråga alls varför redovisningen inte är så utförlig.

Det samlade intrycket av att färre ungdomar tar körkort idag var att det är
positivt. Det ökar trafiksäkerheten att ungdomarna är äldre när de tar körkort efter-
som de då förmodligen är mer mogna och motiverade att bete sig på ett trafik-
säkert sätt. Några menade att man inte ska försöka påverka denna process utan
låta den ha sin gång eftersom ungdomarna verkar klara sig utmärkt ändå.
Exempelvis bor många ungdomar i större städer med goda kommunikationer.
Detta innebär att ungdomarna i dessa städer inte behöver körkort, trots att de reser
mer än någonsin. Att ungdomar i mindre utsträckning än tidigare tar körkort
verkar alltså inte leda till något mobilitetsproblem. Det verkar alltså som att man
tar körkort när man behöver det idag, dvs. när man får ett jobb eller skaffar barn
och inte som tidigare bara för att man ska.

Det fanns dock några som var tveksamma till om trafiksäkerheten ökar med
denna trend eftersom det beror på vilka det är som avstår från eller skjuter upp sitt
körkortstagande. Detta borde man ta reda på mer om. Om det är de ungdomar som
redan har en hög olycksrisk som fortsätter att ta körkort, så blir inte säkerhets-
vinsten speciellt stor trots att färre ungdomar totalt tar körkort.

Att färre tar körkort kan även ge positiva miljöeffekter. Det kan också vara bra
för folkhälsan eftersom de tar sig fram på andra sätt t.ex. genom att cykla eller gå.
Detta behöver dock undersökas ytterligare för att t.ex. kolla upp att ett minskat
antal bilolyckor inte tas ut av en motsvarande ökning av cykel- eller fotgängar-
olyckor. Någon deltagare hade en kommentar om att om det är en mera homogen
grupp som tar körkort numera så borde det vara lättare att göra en utbildning som
passar alla.

Det kan bli problem om körkortstagandet går ned bland ungdomar i glesbygden
där det allmänna kommunikationsnätet inte är så väl utbyggt. I nuläget har inga
större förändringar skett eftersom ungdomarna i dessa områden fortfarande tar
körkort i stor utsträckning. Tyvärr ökar trenden att fler kör med alkohol i kroppen,
där en av orsakerna kan vara att de inte har något annat sätt att ta sig hem på. Det
verkar alltså finnas två grupperingar som kräver något olika behandling. En grupp
som väntar eller avstår från att körkort och som lever i städer och en grupp som
bor på landet och som fortfarande tar körkort. Vad finns det för likheter och skill-
nader och hur ska vi hantera dessa två grupper?

En annan fråga man kan ställa sig är hur de förmågor man behöver för att lära
sig att köra bil, fungerar senare i livet dvs. efter 18 år? Går det lika bra att lära sig
dessa förmågor oavsett ålder och är det någon skillnad mellan 18–24 år?
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Ett dilemma som togs upp (mest ifrån norskt perspektiv eftersom införandet av
16-års gränsen inte skedde för så länge sedan) rörde vad det är man ska saluföra
framöver när det gäller ungdomars körkortstagande. Ska man uppmuntra dem att
påbörja sin körkortsutbildning så tidigt som möjligt, t.ex. från 16-års ålder, för att
de skall få mycket körerfarenhet innan de tar sitt körkort, eller ska man saluföra
att de skall vänta med att ta körkort så att de hinner skaffa mycket annan er-
farenhet och bli mer mogna.

En annan fråga är vad man gör med de som kan ta körkort i skolan. Är det bra
att denna möjlighet finns? Detta ger möjlighet för de som är unga att ta sitt kör-
kort i den ålder då de är som farligast. Man kan nog anta att många ungdomar
kommer att utnyttja möjligheten att ta körkort i skolan, eftersom dels utnyttjar
kamraterna möjligheten, dels får man det gjort. I många fall kan det nog bli så att
det inte är körkortet som sådant som motiverar att man tar det eller att man
faktiskt behöver det. En risk i detta sammanhang kan vara att de som tar körkort
utan att behöva det inte kör på flera år p.g.a. att de t.ex. flyttar till en stad och inte
behöver köra. Senare kommer en dag när de behöver kunna köra bil och då tar de
fram körkortet. Frågan är hur bra förare man är då? För att kunna ta ställning till
om det är bra med körkortsutbildning i gymnasieskolan måste vi dock först ta reda
på mer om varför ungdomar tar respektive inte tar körkort.
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4 Huvudblock 2 – Förarutbildning
Huvudblock 2 var indelat i följande tre separata delar:
1. Introduktionsföreläsning av Mika Hatakka, Åbo Universitet i Finland
2. Gruppdiskussioner där deltagarna var indelade i tre olika grupper
3. Gemensam diskussion med alla deltagare samtidigt

Både under grupparbetena och vid den åtföljande gemensamma diskussionen var
syftet att fokusera kring de två huvudfrågeställningarna.
A) Vilka förarkompetenser behandlas i för liten utsträckning i dagens utbildning?
B) Förslag till lämpliga övningar och metoder för att de viktiga förarkompe-

tenserna skall komma att behandlas på ett tillfredsställande sätt i en framtida
förarutbildning.

I detta kapitel redovisas dels introduktionsföreläsningen, dels vad som kan sägas
tillhöra de två huvudfrågeställningarna oberoende om materialet hämtats från
någon gruppdiskussion eller under den gemensamma diskussionen.

4.1 Introduktionsföreläsning
Huvudblock 2 inleddes med en introduktionsföreläsning av Mika Hatakka från
Åbo universitet i Finland. Hans OH bilder till föreläsningen var i form av löpande
text och redovisas nedan.

Goals for driver education, broader perspectives and challenges for
pedagogical methods (Mika Hatakka, Åbo universitet).

Some questions about what we know now?
The evaluation of existing driver education methods, as well as defining new
goals and new methods should not only be based on empirical results but also on a
conceptual analysis.

Empirical evidence is essential when developed or already implemented
methods are tested.

Conceptual analysis helps in making new questions and finding the “white
areas in the map”.

A traditional criterion for a well functioning driver training or driver improve-
ment has been the number of violations and the number of accidents after training.

A fact is that there are no single technical, legislation or behavioural means, for
reducing radically the number of accidents. Improvement of safety is based on a
wide net of countermeasures.

It should be pointed out also, that if there is no clear signs of good results with
a certain driver training method it cannot be concluded, that training in general is
ineffective.

In many studies concerning the effects of driver training, the focus has been in
the differences between formal and informal training, but the specific goals,
contents and methods of the formal training have not been analysed.

The goals and the pedagogical methods should be carefully analysed when
safety effects of training are evaluated.
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Some questions rising from the use of GDE-framework
Asking the right questions will give us right answers. Often it is even said that
questions are more important than answers because questions can produce
something new.

The first question: There are now four levels in the framework, but is it enough?
Should there also be fifth level on the top.

Dealing with the phenomena and effects of society on driver’s lifestyle, and
e.g. on possibilities for learning self-reflection or self-control. Driver is not
isolated, but he or she is operating in certain circumstances and under certain
preconditions. Some researchers have tried to integrate society factors into their
driver behaviour models (Michon, 1976) or tried to get a grip on the latent, system
errors in accident causation (Reason, 1990).

A question can be raised, is the society doing everything that it can, and what it
should do to help the driver to drive safely? (Vision zero)

Second group of questions concentrates on the goals and contents of training.
Are all the levels of driver behaviour hierarchy been emphasised enough in
professional and in layman instruction? Is the training still concentrating too much
on the two lowest levels and limited too much to basic knowledge and skills?

Or is it actually so, that it should concentrate only to those two lowest levels
and training really should not touch the highest levels?

Those may be considered as a person’s private areas. Especially trying to
change or affect the highest level could be seen as an intrusion to the persons
private life and values. However, in driver improvement courses the highest levels
are in the main focus of work (DAN, 2000).

The methods of driver education
What are the consequences if learning of basic knowledge and skills, and
concentration on vehicle manoeuvring and mastery of traffic situations are not
considered as a sufficient target of driver education?

What are the best methods to support learning when instruction aims at
learning and understanding risks?

What are the pedagogical implications of trying to cover also the two highest
levels in the GDE-framework? Is lecturing enough?

Self-evaluative or reflective skills were presented in the third column of the
GDE-framework. What could be their role in the implementation of the idea of
“life-long learning” in traffic?

What kind of measures are effective in teaching those skills or is it possible to
teach them at all. Do we have to support the learning process and how can we do
it in an effective way?

It is also possible to discuss about the probable effects of different kind of
training methods. There is a possibility that a novice driver gets feedback
concerning only about basic manoeuvring skills and skills needed in mastery of
traffic situations.

What happens if the driver does not get feedback or consider the role of the
less concrete highest hierarchical levels before getting the licence? We already
know what are the problems if training to drive on slippery roads is concentrating
to manoeuvring skills.
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We may also have other questions concerning driver training, and systematic
and conceptually well based tools help us to formulate the right questions and
help us to answer those in the future.

GDE-framework Filled with pedagogical elements for knowledge.
Hierarchical

level of
behaviour

Training methods
(examples)

Knowledge and skills

Risk-increasing
factors

Self evaluation

Goals for life
and skills for living

(general)

Knowledge
Group discussion
Feedback to group/person
Practical exercises
Lecturing
Social simulations

Knowledge
Analysis of accidents
Feedback to group/person
Emotional processing
Use of personal experiences
Social simulations

Knowledge
Learning tasks
Feedback
Use of self-reflection
Emotional processing
Use of personal exp.

etc. etc. etc.

Goals and
context of driving

(trip related)

Knowledge
Informative elements (lecturing)
Group discussions
Use of personal experiences
Feedback to group/person

Knowledge
Analysis of risks/accidents
Feedback to group/person
Social simulations

Knowledge
Emotional processing
Use of personal exp.
Use of self-reflection/
     self-evaluation

etc. etc. etc.

Mastery of traffic
situations

Knowledge
Practical exercises
Use of video/computer material
Informative elements
Demonstrations
Learning tasks/problem solving

Knowledge
Practical exercises
Use of video/computer material
Informative elements
Demonstrations
Learning tasks/problem solving
Analysis of risks/accidents

Knowledge
Feedback to group/person
Self evaluation
Use of personal exp.

etc. etc. etc.

Vehicle
manoeuvring

Knowledge
Informative elements
Demonstrations
Practical exercises
Use of video/computer material
Group discussions

Knowledge
Informative elements
Demonstrations
Practical exercises
Use of video/computer material
Group discussions

Knowledge
Feedback to group/person
Self evaluation
Use of personal exp.

etc. etc. etc.
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GDE-framework Filled with pedagogical elements for development of skills.
Hierarchical

level of
behaviour

Training methods
(examples)

Knowledge and skills
Risk-increasing

factors Self evaluation

Goals for life
and skills for living

(general)

Skills
Group discussion
Feedback to group/person
Practical exercises
Social simulations

Skills
Feedback to group/person
Emotional processing
Use of personal experiences
Social simulations
Learning tasks

Skills
Learning tasks
Feedback
Use of self-reflection
Emotional processing
Use of personal exp.
Therapeutic elements

etc. etc. etc.

Goals and
context of driving

(trip related)

Skills
Practical exercises
Group discussions
Use of personal experiences
Feedback to group/person
Learning tasks

Skills
Analysis of risks/accidents
Feedback to group/person
Social simulations

Skills
Emotional processing
Use of personal exp.
Use of self-reflection/
     self-evaluation
Learning tasks

etc. etc. etc.

Mastery of traffic
situations

Skills
Practical exercises
Use of video/computer material
Demonstrations
Learning tasks/problem solving

Skills
Practical exercises
Use of video/computer material
Demonstrations
Learning tasks/problem solving
Analysis of risks/accidents

Skills
Feedback to group/person
Self evaluation
Use of personal exp.
Personal learning tasks.

etc. etc. etc.

Vehicle
manoeuvring

Skills
Demonstrations
Practical exercises
Use of video/computer material
Group discussions

Skills
Demonstrations
Practical exercises
Use of video/computer material
Group discussions

Skills
Feedback to group/person
Self evaluation
Use of personal exp.

etc. etc. etc.

General guidelines
• Feedback (group/personal)
• Making use of personal experiences
• Emotional processes should be challenged
• Independent learning/problem solving tasks. Support to leaning to learn
• Fit between learning methods and person's problems
• Differentiation between skills and knowledge is obscure. Similar methods

contribute to both

Föreläsningen utgjorde slutpunkten för den första dagens arbete. Dag 2 inleddes
med en och en halv timmes grupparbeten där deltagarna var indelade i tre grupper.
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Därefter återsamlades alla deltagare för en gemensam diskussion med utgångs-
punkt i vad som framkommit under grupparbetena. Nedan redovisas vad som
framkom under dessa sessioner sorterat efter de två huvudfrågeställningar som låg
till grund för diskussionerna.

4.2 Vilka förarkompetenser behandlas i för liten ut-
sträckning i dagens utbildning?

Under dagen framkom att det i dagens nordiska förarutbildning fanns en rad
brister som borde ges större utrymme i den befintliga grundutbildningen. Detta
gällde exempelvis social kompetens, självinsikt, reflektion, känslor, förståelse för
trafiken och samspelet med andra trafikanter, socialt tryck, att man bör lägga
större vikt vid existerande problem som t.ex. alkohol/droger, mörkerkörning och
singelolyckor, att lära eleverna att köra miljövänligt, arbeta mer med att ge
feedback till eleverna under undervisningen och att uppmärksamma den
teknologiska utvecklingen i bilarna och hur detta kan komma att påverka den
framtida utbildningen.

4.2.1 Insikt kontra färdighet
Ett flertal inlägg berörde frågan om förarutbildningen skall fokusera på insikter
eller körtekniska färdigheter, även om deltagarna var överens om att båda sakerna
behövs i utbildningen. Ett problem som togs upp kring inlärning av färdigheter är
att det behövs väldigt mycket träning för att automatisera färdigheterna och att
denna tid inte finns i dagens utbildning. Färdighetsträning som syftar till att
föraren skall klara av redan uppkomna kritiska trafiksituationer kan därför
åtminstone leda till tre olika effekter:

1. Eleven lär sig att hantera bilen skickligt och blir därför en säkrare förare.
2. Eleven går därifrån och tror sig blivit skickligare, men utan att faktiskt ha

blivit det, vilket leder till en överskattning av den egna körförmågan och
sämre trafiksäkerhet.

3. Eleven har blivit skickligare, men använder kunskaperna till andra ändamål
(extramotiv) och äter därmed upp den extra säkerhetsmarginalen. Resultatet
leder därmed inte till ökad säkerhet.

Forskning har visat att utfallet ofta blir som punkt 2 och/eller 3. Med tanke på den
tidsram som idag finns i förarutbildningen är det därför bättre att fokusera på en
strategi där man istället fokuserar på att eleven ska inse vikten av att undvika att
hamna i kritiska trafiksituationer genom ett förutseende körsätt. Det är detta
resonemang som ligger bakom förändringen av t.ex. den svenska halkutbild-
ningen. Från en utbildares håll menades just att halkutbildningen var ett problem
då eleverna idag inte fick lära sig vad en sladd var och hur man skulle göra om en
sladd uppstod. Samma person ansåg att det var möjligt att lära elever detta på en
tämligen kort tid och att detta var viktigt eftersom man kunde få en sladd även i så
låga hastigheter som 20 km/h. Han menade därför att detta med att häva en sladd
var viktigt att lära ut under förarutbildningen. De flesta var dock positiva till den
nya inriktningen på halkutbildningen, även om det ansågs att vissa förbättringar
behövdes. Exempelvis gällde detta skapandet av övningar som i ännu högre grad
rörde den emotionella biten hos eleverna, dvs. att genom bättre övningar skapa en
upplevelse av fara som var lik situationer som kan uppstå i verkligheten. En
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forskare från Norge menade att risken annars blev att övningarna endast blev en
slags motorisk och intellektuell erfarenhet. En utbildare ansåg att halkutbildningen
syftar till att starta en process hos eleverna och att detta var det rimliga med tanke
på den tid som fanns till förfogande. Vad gällde mer basala färdigheter, som hade
med fordonsmanövrering att göra, var dock de flesta överens om att den bästa
inlärningen skedde om den först lärdes ut via professionella utbildare så att eleven
redan från början fick in rätt körteknik att arbeta vidare med t.ex. under privat
övningskörning.

4.2.2 Miljövänlig körning
Miljövänlig körning, s.k. EcoDriving diskuterades i stor utsträckning. Detta var
något som man kanske borde dra nytta av inom förarutbildningen. Exempelvis har
trafiksäkerhetsarbetet i allt större utsträckning fått anknytning till miljömål och
borde därför vara av vikt att betona under utbildningen. Konceptet innebär också
en potential till att både samhället och den enskilda individen kan tjäna pengar
vilket de flesta är intresserade av. Det konstaterades dock att det just var de
ekonomiska fördelarna med miljövänlig körning som undersökts och förts fram.
Det finns ett kunskapsbehov vad gäller EcoDrivings eventuella samband med
trafiksäkerhet och detta behöver undersökas ytterligare. Undersökningar kring
denna fråga uppgavs vara på gång, bl.a. i Finland. Skulle konceptet visa sig även
leda till en ökad trafiksäkerhet var deltagarna övertygade om att miljövänlig kör-
ning skulle få större vikt i den framtida förarutbildningen. Redan nu var en av
teoritimmarna i den finska förarutbildningen reserverad för frågor om ekonomisk
och miljövänlig körning. Flera deltagare såg också att EcoDriving var ett väldigt
bra sätt att som metod ge feedback till eleven, vilket man även borde kunna
utnyttja i andra utbildningsmoment.

4.2.3 Den tekniska utvecklingen
En viktig fråga ansågs vara hur förarutbildningen skall hantera den tekniska ut-
vecklingen av bilarna. Idag finns det bilar med många tekniskt avancerade system
som t.ex. antispinnsystem, och navigationssystem. Visserligen tar det en tid innan
unga förare äger bilar med dessa system, men det kommer att bli allt vanligare
framöver. Det ansågs därför mycket viktigt att redan nu börja planera för hur
dessa nya tekniska system kommer att påverka innehållet i den framtida förar-
utbildningen. Det råder inget tvivel om att förarutbildningen måste ta hänsyn till
dessa system, för annars kan systemens tänkta säkerhetseffekter istället leda till
större trafiksäkerhetsproblem. De unga förarna bör därför i utbildningen t.ex. få
kunskaper om hur systemen fungerar och hur de skall nyttjas respektive inte
nyttjas för att leda till säkerhetshöjande effekter. En utbildare påpekade att utbild-
ning har en mycket viktig roll att fylla i denna fråga genom att ge kunskaper och
träning i hur olika system skall användas på ett korrekt sätt. Exempelvis menade
han att 50 % av de förare som idag kör omkring med ABS inte vet hur man skall
använda detta system och därför pumpbromsar. Med tanke på den tekniska ut-
vecklingen menade denna utbildare att ett körkort inte bör vara giltigt på livstid,
utan borde uppdateras med jämna mellanrum. Från finskt håll framhölls att man
redan börjat ta upp problematiken med den tekniska utvecklingen i fortbildningen
av lärare. Ännu visste man dock inte hur man skall gå till väga för att lära ut detta
till eleverna. Det behövs en rejäl fundering kring vilka metoder som är lämpliga
och denna process bör starta omgående. En myndighetsperson från Sverige
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menade att visserligen var bilars tekniska utveckling en viktig fråga, men tyngd-
punkten i den framtida utbildningen bör ändå vara att få eleven att förstå hur
trafiken fungerar så att kommunikationen med andra trafikanter fungerar. En ut-
bildare från Danmark menade att den viktigaste kompetensen att lära ut till
eleverna var en förståelse av att de inte skulle skada sig själva eller andra i
trafiken. Den tekniska utvecklingen är alltså viktig, men inte det viktigaste i en
framtida förarutbildning. I Danmark har det t.ex. införts att man på övningsbanor
måste prova på både ABS och vanliga bromsar. Problemet är att många bilar är
väldigt olika och det är omöjligt att i en grundutbildning ta hänsyn till alla
varianter. En svensk forskare menade att utbildning skall ansvara för att förmedla
förutsättningarna för eleven att utföra det vi vill. Detta innebär att utbildningen
inte kan ansvara för om föraren senare inte gör det vi har lärt honom/henne att
kunna göra. Förarutbildningen kan alltså inte ansvara för att föraren alltid väljer
att göra ”rätt” saker ute i trafiken.

4.2.4 Andra instansers roll för en bra förarutbildning
Från flera håll lyftes frågan om att förarutbildningen ensam inte kunde ta ansvaret
för en förares trafikfostran. I ett modellarbete som t.ex. GADGET-matrisen kan
man i princip stoppa in hur mycket som helst som krävs för att bli en säker förare.
De nordiska förarutbildningssystemen har dock idag sina begränsningar vad gäller
t.ex. tid och pengar och det är kanske därför rimligt att förarutbildningen tar an-
svar för vissa delar i GADGET-matrisen medan andra aktörer i samhället svarar
för andra. Frågan är då vilka delar som är mest lämpliga att satsa på i den framtida
förarutbildningen. Frågor som rör de högre nivåerna i GADGET-matrisen rör mer
trafikantutbildning generellt och för att man under förarutbildningen skall ha en
reell chans att kunna påverka t.ex. självkännedom, reflektion m.m. bör dessa saker
behandlas i ett längre tidsperspektiv. Detta innebär att t.ex. skolan kan ta upp
dessa saker långt före det blir aktuellt med förarutbildning. Det gäller att vi inte
ser förarutbildning som en isolerad företeelse, utan finner ”samarbetspartners”
som stödjer de processer som vi anser är viktiga för att skapa säkra förare. Det
gäller att på ett tidigt stadium arbeta för att skapa ett positivt förhållningssätt till
hela trafiksystemet. Exempelvis att få folk att förstå att trafikregler, bilprovning
och trafikövervakning inte är en bestraffning och någonting negativt. Detta är
istället en service som samhället tillhandahåller för att vi som trafikanter inte skall
råka illa ut på grund av t.ex. en onykter förare. Vad gäller bilars tekniska utveck-
ling ansåg någon att ett samarbete med bilförsäljare borde kunna vara till hjälp för
att sprida kunskaper om hur dessa system faktiskt fungerar och om hur de bör
användas.

4.2.5 GADGET-matrisen
En stor del av diskussionerna berörde den s.k. GADGET-matrisen (för mer läs-
ning kring GADGET-matrisen, se t.ex. Hatakka m.fl., 2002). Man var överens om
att matrisen gav en bra beskrivning av problemets komplexitet. Åsikterna gick
dock något isär vad gäller hur matrisen i en förlängning kan och/eller bör utnyttjas
i den framtida förarutbildningen. Matrisen har redan nyttjats i ett flertal samman-
hang. I EU-projektet TRAINER har matrisens olika celler utnyttjats för att defi-
niera olika scenarier som skall vara möjliga att träna på under förarutbildning med
hjälp av simulatorer. Ett annat exempel är att matrisen används för att ange
generella förarkompetenser i den nya svenska kursplanen som för närvarande är
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under utformning. I Finland har matrisen bl.a. använts som stöd för förarprövarna
vid en diskussion med eleverna när det gäller självkännedom. Inför provsitua-
tionen fyller eleverna i en självevalueringsblankett och efter körprovet (oavsett
om man blivit godkänd eller inte) används elevens tidigare svar som underlag vid
diskussionen med examinatorn. Diskussionen fokuserar på skillnader mellan
elevens egen och examinatorns uppfattning om elevens körstil. Eleven får med
detta arbetssätt en direkt feedback på sin egen självkännedom. Samma metod
används även under fas två i det finska systemet trots att det vid detta tillfälle inte
är frågan om någon regelrätt provsituation.

Ett flertal deltagare hade dock vissa invändningar angående speciellt de högre
nivåerna i matrisen. En forskare från Norge ansåg matrisen allt för ambitiös för att
förarutbildningen ensam skall ta hand om allt som matrisen innehåller. Han
menade att de övre nivåerna var något som andra instanser skulle ta hand om och
menade vidare att dessa överhuvudtaget inte skall behandlas inom förarutbild-
ningen. Någon deltagare menade att det skulle vara enklare att få med de övre
nivåerna i Danmark jämfört med de övriga nordiska länderna, då Danmark med
sitt obligatorium lättare skulle kunna lägga in nya saker i sin förarutbildning. Flera
deltagare ansåg att matrisen ännu inte var färdigtänkt och att den i sitt nuvarande
skick inte dög som bedömningsgrund i provsituationer. Det gavs även uttryck för
olika åsikter i frågan om det skulle läggas till fler kolumner/celler i matrisen eller
om man skulle koncentrera sig på det som den nu innehöll och istället försöka
bestämma sig vad av innehållet som var realistiskt att få med under en förarut-
bildning. En svensk myndighetsperson såg heller inte de nuvarande kolumnerna
som de självklart viktigaste. En norsk myndighetsperson var orolig för att trafik-
lärarna inte hade kompetens att undervisa kring frågorna i matrisens övre delar.
Det är därför viktigt att satsa resurser på att höja trafiklärarnas kompetens inom
dessa områden. Någon menade att det inte borde finnas undervisningsmål för
varje enskild cell i matrisen. Istället borde det vara upp till den enskilde läraren att
undervisningen berör de olika cellerna.

Vid workshopen deltog flera av de personer som arbetat fram matrisen. De gav
bl.a. uttryck för att trafikskolorna bör behandla även de övre delarna i matrisen.
Hur mycket man skulle trycka på de olika delarna var dock öppet för diskussion.
Helt klart var dock att trafiklärarna genom detta åtminstone skulle få igång en
tankeprocess kring dessa frågor hos eleverna. Detta var viktigt eftersom olycks-
statistiken visade att problemet låg på de övre och inte på de lägre nivåerna i
matrisen. De övre nivåerna kontrollerar de lägre och det var därför viktigt att
tydliggöra betydelsen av de övre nivåerna för eleverna. Man betonade därför
vikten av att få eleven att reflektera över sitt beteende och i utbildningen satsa på
känslomässiga upplevelser t.ex. genom s.k. Aha-demonstrationer. Slutligen
menade man att om utbildningen enbart fokuserar på manövrering och trafikregler
så kommer vi aldrig att kunna uttala oss om varför en förare beter sig som
han/hon gör. Därför eftersträvar man numera i det finska körprovet mer oberoende
körning av eleven. Tidigare skulle eleven kontinuerligt köra efter förarprövarens
instruktioner, medan eleven idag efter att förarprövaren angett destination själv
skall bestämma färdväg och sedan efteråt motivera sitt val och beteende under
körningen. En framtida utmaning var nu att ta fram lämpliga övningsmoment till
de olika nivåerna.

En svensk myndighetsperson presenterade en modell de använt för att ge gene-
rella beskrivningar av vilken typ av förarkompetens man behöver ha för att kunna
bli en bra förare. Denna ”Trapp-modell” bestående av sju steg är ett sätt att be-
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skriva vad en förare måste kunna i olika nivåer, där basnivån rör saker som att
växla, att styra etc. Ju högre upp man kommer i trappan desto mer avancerade
kompetenser krävs. Genom att koppla de sju kompetenserna till olika trafikmiljöer
bildas en matris som har använts för bedömningen vid körprov. Högst prioritet
gavs till de trafiksituationer som innebar störst konsekvenser av en felhandling,
vilket oftast var när hastigheterna var för höga. Denna modell fungerade bra som
ett underlag för att påverka förarprövarna. Modellen behöver dock modifieras och
detsamma gäller nog GADGET-matrisen, då han menade att det är ändamålet som
avgör hur modellen ska se ut. En norsk forskare visade Lazarus ”Helhetsmodell”
som beskriver sex faktorer (mål, ramfaktorer, lärarförutsättningar, värderingar,
läroprocessen och innehåll). Dessa faktorer påverkar varandra och är enligt
forskaren viktiga att ta hänsyn till i planeringen av en utbildning.

4.2.6 Elevernas perspektiv
Flera deltagare ansåg att man framöver bör sätta eleverna mer i fokus i en fram-
tida förarutbildning. Exempelvis borde man i den framtida förarutbildningen
bättre kunna utnyttja elevernas tidigare erfarenheter/kunskaper erhållna i andra
trafikantroller som t.ex. bilpassagerare och cyklist. Att låta eleverna köra mer
självständigt under övning utan för stor kontroll av läraren ansågs som en viktig
förändring, eftersom det är elevens/förarens egna val som får konsekvenser i
trafiken varför eleven redan tidigt måste lära sig att ta ansvar för sina handlingar. I
detta sammanhang gäller det att ge eleverna personliga upplevelser samtidigt som
man betonar att bilkörning inte är en personlig sak då den också påverkar andra
trafikanter. En viktig uppgift är att få eleven att förstå hur hela processen att köra
påverkas av en hastighetsökning med 10 km/h. För att bättre kunna utforma den
framtida förarutbildningen ansågs det betydelsefullt att faktiskt fråga eleverna
vilka moment/kompetenser de vill ha under utbildningen. Hur mycket man skulle
ta hänsyn till dessa önskemål fanns det dock olika åsikter om bland deltagarna.
Vissa menade att önskemålen skulle få mycket stor plats, medan andra menade att
hänsyn skulle tas till önskemålen men att det trots allt var ”trafikexperternas”
ansvar att även få med delar som kanske inte eleverna ens tänker på. Mer resurser
ansågs också behövas för att i framtiden bättre kunna individanpassa förarutbild-
ningen efter olika elevers behov samt att bli bättre på att sätta ihop utbildningens
olika delar till ett för eleverna förståligt sammanhang.

4.2.7 Ramar
Det konstaterades att det finns vissa ramar som begränsar möjligheterna för hur
mycket man kan lägga in i en förarutbildning. Flera deltagare poängterade att man
inte fick glömma bort dessa ramar och ”drömma” sig bort och tro att man någon
gång skulle kunna få igenom kurser på sammanlagt flera 100 timmar, eftersom
eleverna inte skulle vara villiga att betala för detta. Det gäller alltså att komma till
beslut om vad som faktiskt är det viktigaste att ta upp i en framtida förarutbildning
och utifrån detta utforma den optimala utbildningen med bästa möjliga moment
och metoder. Visserligen kan man försöka öka ramarna något, men det gäller att
hela tiden se realistiskt på vilka förändringar som är möjliga att få igenom hos
allmänhet och politiker. Dagfinn Moe visade en skiss som på ett överskådligt sätt
visade problematiken kring unga bilförare.
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Amöbaformen representerar unga
förares trafiksäkerhetsproblem. Den
streckade fyrkanten är den optimala
utbildningen som täcker in alla
aspekter av trafiksäkerhetsproblemet,
men att uppnå detta är enligt honom
en utopi. Frågan är vad förarut-
bildningen täcker in idag. Är det, det
lilla fältet i mitten eller är det de
isolerade öarna av frågetecken? Det
gäller att framöver få till en förar-
utbildning som ser till helheten vad
gäller de problem som vi vet existe-
rar.

?

?
?

?

? ?
?

?

En svensk myndighetsperson menade att den nya svenska kursplanen som
förhoppningsvis skall tas i bruk om 1½ år, kommer att leda till att det är upp till
den enskilde trafikläraren att utforma utbildningen efter den enskilde elevens
situation. Detta skulle leda till en mer flexibel utbildning där man t.ex. skulle
kunna fokusera mer på halka i Norrland, blixthalka i Skåne etc., det vill säga efter
de förhållanden som råder där man verkar. En forskare menade dock att man inte
fick göra samma misstag som i den vanliga skolan där Skolverket förlorat sin
tidigare roll som myndighetsutövare. Denna person ansåg att det alltid måste
finnas ett visst mått av centralisering om man skall kunna få till ett system där
man kan få till likhet och jämlikhet oberoende av var man genomgår sin utbild-
ning. Från myndighetshåll framhölls det att tanken med den nya kursplanen var att
trafikskolorna och förarprövarna i ett senare skede tillsammans skall arbeta fram
undervisningsplanerna. På så vis skulle trafiklärare och Vägverket samarbeta
kring frågorna vilket troligen skulle minska problemen med kontroll. Från svenskt
utbildningshåll togs även frågan om momsen upp. Som det är nu betalar man
ungefär var fjärde lektion i skatt. Skulle man ta bort momsen skulle det alltså
finnas utrymme att ge fler lektioner till samma pris. I Norge har man precis tagit
bort momsen på utbildning och det finns därför möjligheter att se om antalet
lektioner ökar i och med detta.

4.2.8 Lärarkompetens
Lärarkompetens diskuterades i ett antal inlägg där man vanligen tog upp behovet
av en kompetensökning hos lärarkåren och den nyckelroll detta spelar vad gäller
utvecklingen av förarutbildningssystemet. En norsk myndighetsperson menade att
en generell kursplan med låg detaljeringsgrad kräver en kompetensökning hos
utbildarna för att fungera. Annars är risken stor att det uppstår en konflikt mellan
utbildningsmål och resultat. Samma person menade att man i Norge fick en för-
sämrad utbildning när politikerna tog bort obligatoriska moment för några år
sedan. Därför arbetade man fortfarande för att återta det man vid detta tillfälle
förlorade. Från danskt håll menade en person att lärarkompetens är en av de
största bristerna och att nuvarande utbildning är undermålig och alldeles för kort.
En annan person från samma land menade tvärtom att det på senare år skett en
uppvärdering av förarutbildningsyrket, där många även har kompetens att under-
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visa i den vanliga skolan. Från finskt håll nämndes bl.a. vikten av att bli bättre på
att föra en kontinuerlig dialog med trafikskolorna vad gällde nyvunnen kunskap i
förarutbildningsfrågor. Det ansågs inte tillräckligt att enbart utbilda enskilda lärare
för att ett nytt system skulle komma att fungera. Vad gäller fortbildning av trafik-
lärare i Finland så sker detta i Bilskoleförbundets regi där man utbildat 50
”distriktsutbildare” som i sin tur fortbildar andra trafiklärare. I Sverige har det
ibland ställts formella krav från Vägverkets sida på speciell fortbildning, men ofta
sker fortbildning på frivillig basis genom utbildningsorganisationernas egna
kanaler. Från svenska utbildares håll menades att kompetensutveckling var
centralt, men att signalerna från politikerna var att trafiklärarnas kompetens inte
skulle höjas. Vidare menade de att en kompetensökning också skulle leda till en
statushöjning av trafikläraryrket i Sverige, något som är av största vikt med tanke
på den nu rådande situationen.

4.3 Förslag till lämpliga övningar och metoder för att de
viktiga förarkompetenserna skall komma att be-
handlas på ett tillfredsställande sätt i en framtida
förarutbildning

Denna fråga diskuterades i mindre utsträckning jämfört med föregående fråga och
när den togs upp behandlades i regel mer övergripande aspekter än specifika öv-
ningar. Flera deltagare ansåg att någon form av stegvisa förarutbildningssystem
bör införas framöver. Detta skulle kunna innehålla några speciellt viktiga inslag
vars syfte framför allt var att starta processer hos eleven. Från danskt håll ansåg
man sig ha en fördel vad gäller detta eftersom trafikskoleundervisningen är
obligatorisk vilket innebär större möjligheter att införa nyheter som alla elever
måste ta del av jämfört med de övriga nordiska länderna. Att i högre utsträckning
arbeta med gruppdiskussioner i förarutbildningen förespråkades av många del-
tagare. Detta kunde t.ex. röra sig om att elever och trafiklärare diskuterade kring
trafiksituationer som uppstått under ett körpass och på så vis ge ”feedback” till
eleven vad som fungerat bra respektive mindre bra under körningen. Med denna
ansats borde integrationen mellan teori och praktik kunna bli bättre än vad den är i
dagens förarutbildning.

Det borde finnas möjligheter att i större utsträckning än tidigare utnyttja
multimedia som ett arbetsverktyg, vilket på ett tämligen enkelt sätt skulle ge en
bra chans till övning och upplevelser av en mängd situationer. En svensk forskare
tryckte på vikten av att få till stånd någon form av kurser i mörkerkörning,
eftersom mörkerkörning precis som halkkörning är ett stort problem bland unga
bilförare. En annan möjlighet är att utnyttja simulatorer i körkortsutbildningen. I
Norge utvärderas för närvarande ett körkortsutbildningssystem som innebär en
kombination av trafikskoleundervisning, simulatorundervisning och privat
övningskörning. Simulatorn används för att träna på taktiska, men inte tekniska
och/eller operativa färdigheter. Exempelvis kan man först träna omkörning enligt
olika scenarior i en simulator och sedan omsätta detta i träning ute i verkligheten.
Det blir då enligt denna forskare en annan kvalitet i körkortsutbildningen. Hittills
visar utvärderingen att eleverna uppskattar utbildningsupplägget mycket. Utbild-
ningen av eleverna sker gruppvis och man utnyttjar på så vis gruppdynamiken i
utbildningen samtidigt som det blir billigare per person. Simulatorn som finns i
Tromsö har inget rörelsesystem, men väl ett bra visuellt system, vilket är viktigt
vid träning av taktiska moment. En svensk forskare berättade att liknande tankar
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finns i det pågående EU-projektet TRAINER där man utgått från GADGET-
matrisen och försökt sätta samman övningar som lämpar sig för utbildning i
simulatorer. För nordiska förhållanden kan man tänka sig att insiktsövningar är
mest lämpliga att öva med i simulatorer, till skillnad från vissa andra delar av
Europa där det finns ett annat behov av att träna på körtekniska färdigheter p.g.a.
dåligt med träningsutrymme i verkligheten. Simulatorerna skall testas i Sverige,
Belgien, Spanien och Grekland och kostnaden kommer förmodligen att bli
ungefär som för en bil. På så vis hoppas man att trafikskolor skall finna det
intressant med simulatorerna som utbildningsverktyg.

En svensk forskare ville dock betona att man i det framtida arbetet rörande
förarutbildning inte fick glömma bort att behålla det som är bra i nuvarande
system. Den privata övningskörningen skulle t.ex. kunna förbättras genom en
obligatorisk handledarutbildning. En av grupperna tyckte att oberoende av vad
man kom fram till för metoder/övningar/moment som skulle vara lämpliga i en
framtida förarutbildning, så var en viktig fråga att få eleven att se helheten i den
totala utbildningen. Eleverna har ofta bara själva manövreringen i fokus, men
detta är bara en del av föraruppgiften. Det gäller även att få eleven att inse att slut-
proven är till för dem själva och inte för att tillfredsställa förarprövaren. En upp-
gift framöver bör därför bli att arbeta med metoder som dels gör att eleven ser
helheten, dels skapar förståelse för elevens eget ansvar att bli en bra förare. Det
sistnämnda innebär t.ex. att få eleverna att inse att de har ansvar för att framföra
ett fordon och därmed är ansvariga för konsekvenserna av sitt sätt att köra. Vidare
nämndes från flera håll vikten av att kvalitetssäkra utbildningen, för annars blir
det svårt att övertyga allmänheten om nyttan med de nyheter man vill införa. Från
svenskt myndighetshåll ansågs det viktigt att innan man bestämde sig för vilka
övningar/moment etc. som bör ingå i utbildningen kom fram till vilken inriktning
man vill ta, den problemorienterade eller den framgångsorienterade. Detta val
ansågs som mycket centralt för utvecklingen av förarutbildningen. Ett annat val
man står inför är om man skall träna färdigheter eller förmedla insikter. Sixten
Nolén presenterade en figur framtagen av Nolén och Nyberg som rörde detta val.

Figuren består av dimensionerna
”Insikt-Färdighet” kontra ”Hantera-
Undvika kritiska situationer”. De
flesta övningar inom förarutbild-
ningen har traditionellt berört fält A.
Numer finns också många övningar
inom fält B och D. Däremot saknas
det ofta övningar i fält C. Det borde
dock finnas en potential att hitta
övningar som passar in här, dvs.
övningar som t.ex. kan kallas för
”Insiktsfärdigheter” eller med andra
ord övningar som tränar färdigheter
att undvika kritiska situationer.

Insikter
Körtekniska
Färdigheter

Hantera
kritiska situationer

Undvika
kritiska situationer

A B

C D

Den finska halkutbildningen har insiktsfokus och detsamma gäller numera den
svenska halkutbildningen. De flesta deltagarna var överens om att detta var en
korrekt strategi, speciellt med tanke på den tid som eleven erbjuds för halkutbild-
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ning. Det finns dock mycket kvar att göra vad gäller utvecklandet av nya
övningsmoment. Från finskt håll menade man att eleverna tog till sig utbildningen
på ett bättre sätt vid återträffen ca 2,5 år efter det första utbildningstillfället, varför
man kanske bör fundera på möjligheten att även den svenska halkutbildningen
skall ske vid två tillfällen. Hans Mattsson beskrev en annan mer hierarkisk modell
där insikter och färdigheter ingår som delar. Modellen som använts i vissa
sammanhang visas nedan.

A. Kunskaper
1. Minnas
2. Förståelse
3. Insikt

B. Färdigheter
1. Tekniska färdigheter
2. Automation
3. Förtrogenhet

C. Attityder
1. Kunskap
2. Acceptans av kunskap
3. Efterlevnad i enlighet med kunskap

En annan metod som presenterades var att utnyttja den gruppdynamiska processen
under utbildning. En norsk utbildare berättade om en kampanj kallad Sei ifrå!,
vilken syftar till att få passagerare att våga säga ifrån till föraren om de inte tycker
att han/hon kör säkert, t.ex. kör för fort. Han menade att det fanns en stor potential
i detta arbetssätt och ansåg att metoden var användbar även i rena klassrums-
diskussioner genom att konfrontera föraren med andras reaktioner på hans/hennes
körning. En svensk utbildare talade om vikten av att ha ett kvalitetsarbete inom
trafikskolan. En kvalitetssäkrad trafikskola måste dokumentera varje inträffad
incident och skriva en avvikelserapport. Dessa används sedan för att förebygga att
liknande incidenter uppträder igen. Här finns mycket kunskaper som borde gå att
använda i undervisningen till eleverna. Vilka metoder man skulle använda till
detta hade han inget svar på, men det borde finnas en potential att utveckla lämp-
liga metoder utifrån detta material. Slutligen nämndes från flera håll potentialen
att använda sig av EcoDriving i förarutbildningen då man ansåg att denna metod
borde kunna leda även till andra positiva ”spinnoff-effekter”.
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5 Huvudblock 3 – Implementeringsprocessens
problem och möjligheter

Huvudblock 3 var indelat i följande två separata delar:
1. Introduktionsföreläsning av Per-Olof Grummas-Granström, Vägverket i

Sverige
2. Gemensam diskussion med alla deltagare samtidigt

Under den gemensamma diskussionen var syftet att fokusera på de två huvud-
frågeställningarna.
A) Vilka implementeringsproblem finns idag när det gäller förändring av

förarutbildning?
B) Hur kan man motverka de implementeringsproblem som finns?

I detta kapitel redovisas dels introduktionsföreläsningen, dels vad som framkom
under den efterföljande diskussionen kring de två huvudfrågeställningarna. Den
gemensamma diskussionen leddes av Joakim Thiseus från VINNOVA. Då
STEFUS-utredningen lyftes fram i introduktionsföreläsningen kom mycket av de
efterföljande diskussionerna att röra just detta exempel.

5.1 Introduktionsföreläsning
Detta huvudblock inleddes med att Per-Olof Grummas Granström från Körkorts-
avdelningen vid Vägverket i Sverige höll en introduktionsföreläsning med titeln;
Implementeringsprocessen – exemplet STEFUS. Nedan visas de overhead bilder
som föreläsaren bedömt vara mest väsentliga från sin föreläsning. För de som vill
läsa en sammanfattning av utredningsförslaget kring STEFUS hänvisas till
Vägverket (2000).

Körkortsavdelningen

 

Att implementera  - vad är det ?

Svar: Att förverkliga, genomföra

(Källa: Svenska Akademiens
ordlista över svenska språket)

Körkortsavdelningen

 

Några perspektiv på implemen-
tering

• Intern implementering

• Extern implementering

• Intellektuell och känslomässig implementering
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Körkortsavdelningen

 

Intern implementering – några
iakttagelser

• Förändringens storlek/omfattning

• Förändringens laddning

• Förändringens värde relativt andra föränd-
  ringsinsatser

• Organisationsstrukturens och beslutsgångens
  inverkan (formella och informella vägar)

• Beslutsfattarnas intresse och kunskap

• Projektledningens ”försäljningsförmåga”

Körkortsavdelningen

 

Extern implementering – några
iakttagelser

• Vilken myndighet/organisation driver föränd-
  ringsarbetet ?

• Hur har tidigare förändringsförsök genomförts
  och med vilken framgång ?

• Förändringens ”sociala laddning”

• Vilken metodik/strategi används i det utåtrik-
  tade arbetet ?

• Relationen mellan förändringsagenten, över-
  ordnad beslutsinstans och politiska intressen

• Det mediala intresset

• Kunskap förpackad på rätt sätt

Körkortsavdelningen

 

Intellektuell och känslomässig
implementering – några
iakttagelser

• Tänker de inblandade på samma sätt och tror
  man på förändringens mål och effekter ?

• Kan förändringen komma att ha någon
  inverkan på deras roll och vardag (+,-) ?

• Vilken makt och vilka mandat finns för att
  driva förändringsarbetet ?

• Är roll- och ansvarsfördelningen tydlig mellan
  de inblandade aktörerna ?

• Vilken ”försäljningstaktik” används i olika
  situationer och gentemot olika aktörer ?

Körkortsavdelningen

 

Implementering; ett triangel-
      drama ?

Intern imple-
mentering

Intellektuell 
och

känslo-
mässig imple-

mentering

Extern imple-
mentering
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Körkortsavdelningen

RAMFAKTORER

RAMFAKTORER

Lagstiftning                Aktörer/Intressenter

 Ekonomiska
 villkor

         Människan 
                

Körkortets sociala
 betydelse   Ansvarsfrågor

Internationella krav Attityder/Värderingar

Trafiklagstift-
ningssystemet

Behörighets-
krav

Förvaltnings-
systemet

Nya förare

Förarutbild-
ningssystemet

5.2 Vilka implementeringsproblem finns idag när det
gäller förändring av förarutbildning?

Att det finns en mängd problem kring förändring av förarutbildning framgick täm-
ligen omgående av de inlägg som gavs. För att en förändring av ett befintligt
förarutbildningssystem skall komma till stånd behövs att åtminstone följande
aktörer ser nyttan av förändringen och accepterar/ställer sig bakom densamma;
• Politiker
• Allmänhet
• Intresseorganisationer
• Myndigheter
• Utbildare
• Forskare
• Media

Nedan ges exempel på problem som måste lösas för att en förändring skall
komma till stånd.

5.2.1 Politiker
Hos politiker behövs mod, ork och kraft att ta hand om de förslag som lämnas till
dem. Frågan ställdes varför förarutbildning är så känsligt politiskt sett och om vi
andra aktörer är betjänta av att politisera frågan eller om vi tvärtom borde arbeta
för att avpolitisera frågan. Deltagare från flera länder framförde åsikten att det
sedan 1990-talet inte funnits några gränser för investeringsviljan hos politiker när
det gäller att t.ex. förbättra vägmiljön för att människor inte ska skada sig. Man
frågade sig varför inte denna investeringsvilja fanns hos politikerna när det gällde
att investera i förarkompetenser. Fokuseringen på att bygga bort problem i trafik-
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miljön trodde man berodde på att det dels var ganska lätt att göra, dels att dessa
ingrepp gör att man kan se ganska snabba resultat säkerhetsmässigt. Vad gäller
förarutbildning är det svårare att påvisa snabba effekter och dessutom inte lika lätt
att visa på effekter. Vad gällde investeringsviljan hos politiker fann många det
underligt att politikerna t.ex. inte gått in och subventionerat den kostnadsökning
som ett införande av STEFUS skulle ha inneburit för den enskilde individen,
eftersom denna kostnad egentligen är liten vid en jämförelse med vad det kostar
att t.ex. bygga bort problem i trafikmiljön. Flera deltagare menade också att
politiker under de senaste åren i allt högre grad talat om tid och ekonomi, vilket
gjort att den utbildningsoptimism som fanns under 1980-talet förbytts till en
utbildningspessimism under senare år. Detta gör att allmänheten blivit påverkade
och i många fall har svårt att se nyttan av en förändring av förarutbildningen.

Ytterligare ett problem som lyftes fram var det faktum att regeringsskiften sker
allt oftare i de nordiska länderna. Hur viktigt trafiksäkerhet är påverkas naturligt-
vis av vem som sitter i regeringen, vilket innebär att det är svårt att genomföra
förändringar då spelreglerna kan ändras under en utrednings gång. I t.ex. Sverige
har det ju nyligen uttryckts att trafik inte blir en valfråga vid nästa val och det
märks på flera områden som t.ex. i kommuner och i skolan att trafik ligger väldigt
lågt ned på deras prioriteringslistor.

I STEFUS-arbetet förekom diskussioner med politiker under själva förarbetet
och då fanns ett intresse för frågan hos politikerna. Sedan kom uppdraget som
gällde att lämna ett förslag. Detta innebär att kontakten med politiker under själva
utredningsarbetet var mycket liten, eftersom de ville ha ett förslag och inte
diskussioner under resans gång. Signalerna var att man inte skulle diskutera med
politikerna under ett utredningsarbete. Det var alltså ingen förankringsprocess
gentemot politikerna under själva utredningsarbetet, vilket så här i efterhand kan
vara en av orsakerna att STEFUS inte har genomförts. En annan orsak kan vara att
det även gäller att ha lite tur, dvs. att man lägger fram ett förändringsförslag vid
rätt tidpunkt i förhållande till det politiska läget.

Vad gäller STEFUS beställdes utredningen av Kommunikationsdepartementet,
dvs. ett departement som hade trafik som sin huvudfråga, men när förslaget över-
lämnades hade Kommunikationsdepartementet slagits ihop med ett antal andra
departement och utgjorde därmed en väldigt begränsad del av det nya Närings-
departementets verksamhet. Frågan hade därmed inte samma politiska fokus när
utredningen överlämnades som när den beställdes. Några deltagare menar att ut-
fallet möjligen blivit annorlunda om utredningen överlämnats till samma departe-
ment som också gjorde beställningen. Dessutom betonade några deltagare att
förarutbildning är en pedagogisk fråga som idag ligger på Näringsdepartementet
men som borde ligga på Utbildningsdepartementet.

Det är svårt att veta varför det inte har hänt någonting med STEFUS, då det
inte framförts någon direkt kritik från politikerna vad gäller de förslag som
levererades. Indirekt har det dock funnits kritik eftersom ingenting har hänt.
Frågan är svårlöst och det är ingen nyhet att den politiska känsligheten är väldigt
stor då det gäller förändringar av förarutbildning. Bara i Sverige har det under den
senaste 30-års perioden bedrivits ca 5–8 olika utredningar för att förändra förarut-
bildningen utan att allt för mycket hänt. Någon deltagare undrade om det över-
huvudtaget fanns en politisk vilja och acceptans för att förändra förarutbildnings-
systemet efter vad experterna på dessa frågor anser. Som exempel på frågans
berättigande togs utbildning av skoterförare och förare av EU-mopeden där ett
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politiskt beslut togs utan att det föregicks av ett utredningsarbete och där
Vägverkets roll istället blev att på två månader skriva nya föreskrifter.

Deltagarna var överens om att det framför allt varit tre faktorer i debatten kring
STEFUS som påverkat politikerna. Dessa var de ekonomiska konsekvenserna för
de enskilda individerna, längden på den föreslagna utbildningen samt frågan om
dubbelkommando. Denna debatt kom säkerligen att påverka att politikerna inte
har genomfört STEFUS.

5.2.2 Allmänheten
Ett problem med att arbeta inom detta område är att de flesta människor anser sig
kunna det här med trafik och har egen erfarenhet och en egen uppfattning om det
mesta som rör trafikfrågor. Därför baserar de flesta människor sina uppfattningar
kring dessa frågor på sin egna privata erfarenhet, vilket innebär att förarutbild-
ningsfrågor är oerhört laddat och det har inte minst märkts i debatten om STEFUS
i Sverige.

Det framfördes att ett rimligt skäl till varför det inte gått så bra med STEFUS,
kan vara att man inte visste hur acceptansen var bland de som berördes av för-
slaget, dvs. blivande bilförare och deras handledare. Dock fick ett mediaföretag
relativt tidigt i utredningen uppdraget att intervjua olika tänkbara målgrupper om
de idéer som fanns bakom STEFUS för att fånga upp deras reaktioner. Problemet
var att detta skedde på ett tidigt stadium där allting ännu inte var färdigtänkt,
vilket innebar att dessa personer inte kunde serveras några färdiga förslag att
reagera på. Vi som arbetar med dessa frågor måste alltså bli bättre på att visa för
allmänheten på vad man faktiskt vinner genom att få tillgång till en bättre förar-
utbildning. Det gäller alltså att kunna visa på vinster med ett nytt system.

5.2.3 Intresseorganisationer
Ett problem när det gäller implementering av nya idéer i förarutbildningssystemet
är att vissa intresseorganisationer ibland kan bedriva lobbyarbete för att få ut så
mycket som möjligt av förarutbildningssystemet för sina organisationers
intressen. Det finns alltid intresseorganisationer som vill politisera det hela. I
STEFUS-debatten var det ju t.ex. några intresseorganisationer som gjorde en
politisk fråga av en liten enskild fråga i utredningen, med följd att enskilda frågor
debatterades istället för förslaget som helhet. Frågan är om man kan förbereda sig
för något sådant. Deltagarna menade att detta var ett problem som måste lösas om
en förändring av ett befintligt förarutbildningssystem skall komma till stånd
framöver. En majoritet av remissinstanserna var väldigt positiva till förslaget i sin
helhet, men trots detta drevs senare vissa specifika frågor från olika håll, vilket
var olyckligt.

5.2.4 Myndigheter
Flera förklaringar/tolkningar framfördes till varför det inte hänt något med
STEFUS-förslaget. Exempelvis att de som drev arbetet och hade huvudansvaret
för utredningen inte lyckades sälja in förslaget till politikerna. Troligen hade vi
haft STEFUS idag om Vägverket hade haft mandat att även ta beslut i frågan,
eftersom förslaget var så pass bra att det bara var att genomföra det. Det fanns en
kort period efter att förslaget lämnats in till departementet då man förstod att
många trodde att hela utredningsförslaget var sågat och dött. Faktum är att
Vägverkets styrelse sagt ja till 95 % av alla förslag som ligger i utredningen,
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exempelvis övningskörning på egen hand utan handledare. Man ville dock ha mer
forskning kring frågan om dubbelkommando. Dessutom ville man ha regeringens
syn på handledarfrågan och längden på utbildningen. I övrigt sa Vägverkets
styrelse ja, vilket innebär att om Vägverket hade haft mandat att ta beslutet, så
hade vi idag haft mycket av det som står utredningen. Vägverkets uppgift är att
driva trafiksäkerhetsfrågorna, därför ansågs att Vägverket självklart skall lägga
fram ett kraftfullt förslag som både är rimligt och relevant. Vägverket måste
därför modulera hur offensiva respektive defensiva de är.

5.2.5 Utbildare
Om det varit en annan kultur vad gäller trafiklärarutbildningen och den hade varit
forskningsbaserad och genomförts på högskolenivå så hade läget kunnat vara ett
annat. Visserligen kan man söka andra vägar men det är inte så lätt och det kostar
mycket pengar. Det är dessutom svårt att få gehör för idéer som man som ut-
bildare har och det är svårt att veta hur man ska göra för att något skall hända. Om
man får möjlighet till att bedriva ett projekt blir nästa fråga hur man får ut sina
resultat till allmänheten. I STEFUS-arbetet var dock utbildningsorganisationerna
med i processen vilket var bra.

5.2.6 Forskare
När det gäller forskning framställdes följande frågor som ett problem för imple-
menteringsprocessen:
– Vem är det som bestämmer frågeställningarna?
– Vem är det som forskar kring frågeställningarna?
– När kommer utbildarna och intresseorganisationer in i forskningen? Kommer

de in för sent eller är det t.o.m. så att de inte kommer in alls?

Det upplevdes från vissa utbildare att det ofta kändes som om forskning bedrevs
utan kontakt med de professionella utbildarna, vilket kunde leda till att forskarnas
resultat betraktades med skepsis av vissa utbildare. Detta kunde i en förlängning
leda till att man inte såg nyttan av föreslagna förändringar. Det efterlystes därför
ett utökat samarbete med forskare för att bygga upp förtroenden som man i slut-
ändan har nytta av vid implementering av nyheter. Vidare upplevdes det som en
svårighet att som utbildare komma in i forskarvärlden, vilket t.ex. kunde bero på
ekonomiska orsaker, att forskare och utbildare inte talar samma språk m.m. Slut-
ligen upplevdes det som att forskare med olika inriktning inte samarbetade med
varandra och att det förekom konkurrens mellan olika forskningsgrupper, vilket
upplevdes som ett problem.

5.2.7 Media
Media upplevdes som ett problem vid implementering av förändringar i förarut-
bildningssystemet. Ett problem är att de journalister som i media diskuterar förar-
utbildningsfrågor i regel är motorjournalister med kunskaper om däck, motorer
och liknande. De saknar dock kunskaper i utbildningsfrågor. Ett annat problem är
att det är några få stora tidningar som påverkar debatten i väldigt hög utsträck-
ning. Det som dessa tidningar väljer att lyfta fram från en utredning blir också de
frågor som senare debatteras i media och påverkar politikers och allmänhetens syn
på det nya.
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5.3 Hur kan man motverka de implementeringsproblem
som finns?

En rad möjligheter/åtgärder diskuterades som möjliga vägar för att i framtiden
lyckas genomföra förändringar av förarutbildning. Dessa redovisas nedan.

5.3.1 Förankring och samsyn bland nyckelaktörer
Generellt uttrycktes från samtliga håll att det var nödvändigt att lösa problemen
rörande implementering. Detta skulle kunna åstadkommas genom ett utökat sam-
arbete mellan inblandade aktörer och framför allt att åtminstone myndigheter, ut-
bildare, intresseorganisationer och forskare drev en fråga gemensamt. Man ska
inte ha en förhoppning att få till stånd en förändring om inte dessa aktörer kan dra
åt samma håll, eftersom det då blir svårt att få med allmänhet, politiker och media
på det nya. Det blir svårt för dessa grupper att tro på en förändring om olika
aktörer driver frågorna med egna intressen för ögonen. I Sverige finns det frågor
där i första hand forskare och utbildare inte är överens. I en förnyelseprocess är
det därför viktigt att de som är professionella inom förarutbildningsområdet först
blir överens, så att det inte blir en debatt mellan de som arbetat med ett förslag när
det sedan skall genomföras. Det innebär även att om man varit med i framtagandet
av ett förändringsförslag och godkänt förslaget, så skall man ej i ett senare skede
driva mindre frågor i eget intresse som kan stjälpa förslaget i sin helhet. Detta är
en grundförutsättning för att man skall lyckas förändra förarutbildningen.

Samarbetet mellan forskare, utbildare och myndighet har blivit bättre i alla de
nordiska länderna, även om man ännu så länge nått olika långt. De finska del-
tagarna menade att samarbetet i Finland var mycket gott och kanske kommit något
längre jämfört med de övriga nordiska länderna. I det finska ”STEFUS-arbetet”
kunde inte aktörerna komma överens om hur programmet skulle se ut och därför
kom det inte till något politiskt beslut. De arbetar vidare för att hitta ett innehåll
som aktörerna kan vara överens om och då kan de överlämna ett förslag för
politiskt beslut som alla ställer sig bakom. En förklaring till att utbildare och
forskare i Finland har stort inflytande och allmänhetens förtroende ansågs kunna
bero på det faktum att de inte debatterade mot varandra i media. Har man i interna
diskussioner kommit överens om något, så är detta också den linje man sedan
håller utåt.

Har man en förhoppning att genomföra en större förändring gällande förarut-
bildning är det också viktigt att aktörerna är med under hela processen dels för att
kunna framföra sina åsikter, dels för att det nya förankras hos aktörerna under
resans gång.

5.3.2 Förändringens storlek
Vad gäller implementering så är risken för problem större ju längre tid projekten
tar och ju större de är. STEFUS var t.ex. ett stort projekt och då fanns det stora
risker med projektet. Det kanske är bättre att man väljer att implementera mindre
delar i olika omgångar än att försöka få igenom en stor och övergripande föränd-
ring på en gång. Det är en viktig distinktion mellan större implementerings-
processer där det krävs ett politiskt beslut jämfört med processer där politiska
beslut inte behövs. Det sistnämnda gäller t.ex. den svenska halkutbildningen där
det verkar som om implementeringsprocessen från kursplan till halkinstruktörer
och elever har gått bra.
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5.3.3 Politiska aspekter
Det finns politiker med både kunskaper och intresse för förarutbildningsfrågor.
Att hitta dessa personer skulle kunna vara ett sätt att lyckas bättre med förarut-
bildningsfrågor både vad gäller att få gehör för frågorna och vid implementering
av förändringar. En annan fråga av vikt, speciellt i Sverige, inför framtiden är att
föra en diskussion om vilket departement som bör ansvara för dessa frågor. Flera
deltagare vid workshopen menade att förarutbildningsfrågor skulle lyftas fram i
större utsträckning om Utbildningsdepartementet istället för Näringsdepartementet
hade huvudansvaret för dessa frågor. Ytterligare en fråga inför framtiden är att få
politiker att inse vikten av att investera i förarkompetenser och inte enbart i väg-
miljön. Det borde finnas en potential i detta både ekonomiskt och hälsomässigt
om man utgår från att en bra utbildning leder till färre olyckor och i de fall
olyckor sker till ett lindrigare skadeutfall, vilket i sin tur leder till minskade
kostnader för samhället i form av t.ex. minskade vårdkostnader och minskade
kostnader för produktionsbortfall. Vi som arbetar professionellt inom området
måste alltså bli bättre på att föra fram vikten och det nödvändiga med en bra
förarutbildning och målet med den. Vi måste helt enkelt bli bättre på att föra fram
vinsterna med att ha en bra förarutbildning. Dessutom är en inte alldeles oviktig
komponent frågan om när man försöker få igenom en förändring. Det gäller att
komma med förändringsförslag vid rätt tidpunkt, där förändringsförslag som
lämnas i närheten av val kanske är mindre lämpligt.

5.3.4 Allmänheten
Även här är en av de stora frågorna att kunna skapa en förståelse för att förarut-
bildning är viktigt och att kunna peka på vinster med en förändring av ett be-
fintligt förarutbildningssystem. Det gäller att ha/få en acceptans hos allmänheten
för de förändringar man önskar genomföra. Vid större förändringar gäller det
alltså att även involvera representanter från allmänheten under förändrings-
processen för att få kunskap om hur de ser på eventuella förändringar, men även
att ha goda argument till varför förändringar är nödvändiga. Utan en acceptans för
de förändringar man vill genomföra är utsikterna för förändring mycket låga efter-
som politiker är mycket känsliga vad gäller att ta beslut som inte är accepterade
hos befolkningen.

Här menade en utbildare att trafikskolorna har en viktig roll när det gäller att få
allmänheten att förstå vikten av en bra förarutbildning och trafikskolornas roll i
denna utbildning. Det gäller att trafikskolorna blir bättre på att föra ut till eleverna
att det är eleverna själva som ska göra arbetet att lära sig, men att trafikläraren kan
hjälpa dem att få det hela effektivt. Exempelvis kan man arbeta med att eleven får
hemläxor som eleven sedan verkligen tränar på hemma till nästa gång. Då blir
inlärningen effektiv och man utnyttjar det bästa hos föräldrarna, eleverna och
trafiklärarna. Detta kan också leda till att eleverna sparar pengar eftersom inlär-
ningen blir mer effektiv vid de enskilda lektionstillfällena på trafikskolan. Man
kan inte sälja inlärning, lära sig måste man göra själv, däremot kan trafiklärarna
med sin kunskap hjälpa den enskilda eleven så att inlärningen blir så bra och
effektiv som möjligt. Det gäller att eleverna förstår att de måste lägga ned egen tid
och arbete för att få ut så mycket av sina pengar som möjligt. De skall inte för-
vänta sig att någon annan ska göra hela arbetet åt dem, för då blir självklart ett
körkort dyrt och inlärningen ineffektiv. Kan man få ut detta budskap till eleverna
trodde utbildaren att allmänheten skulle ha en större förståelse för förändringar av
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förarutbildning och t.o.m. kunna acceptera vissa obligatorier. Även forskare bör
kunna underlätta acceptansen för förändringar genom att mer offensivt föra ut sina
forskningsresultat på ett för allmänheten begripligt sätt. Forskarna har därmed en
viktig roll för att ge bra och hållbara argument till varför en förändring bör
genomföras.

5.3.5 Media
Massmedia har en stor betydelse för om en förändring ska få gehör eller inte. En
fundering som las fram var därför att engagera en journalist vid framtida föränd-
ringsarbeten. Journalister är utomordentligt bra informationsförmedlare och de
kan dessutom konsten att skriva enkelt och begripligt så att ett budskap kan föras
fram på ett klart och tydligt sätt. Det gäller dock att hitta journalister som faktiskt
har kunskap och intresse för utbildningsfrågor. På så vis skulle kanske media-
bevakningen vad gäller förarutbildning få en annan inriktning, vilket behövs om
man ser till de motorjournalister som idag skriver om förarutbildningsfrågor.

Eftersom journalister inte läser en stor och tung utredning/forskningsrapport,
utan vill ha det viktigaste förmedlat på ett kort och koncist sätt, kan det nog vara
en fördel om en journalist från början skrivit något som andra journalister i sin tur
läser. Som det nu är finns risken att journalisterna endast för fram något i en ut-
redning som är taget ur sitt sammanhang eftersom de inte har läst hela utred-
ningen. Denna information är dessvärre ofta inte det man från utredningshåll
ansett vara det mest väsentliga. Ett tydligt exempel på hur fel detta kan bli är den
debatt som följde efter att STEFUS-utredningen överlämnats till regeringen.

5.3.6 Opinionsarbete
Flera deltagare menade att opinionsarbete är viktigt för att få till stånd en fram-
gångsrik implementering. Det gäller att hitta andra budbärare än att alltid föra
fram saker själva, eftersom människor ofta tror att en organisation talar i egen sak.
Opinionsarbete är därför ett sätt att skapa debatt i en fråga. Här påpekades det
dock från flera håll att även opinionsarbete bör bedrivas på bred front där en
mängd aktörer agerar tillsammans. Det får inte bli så att opinionsarbete drivs i
vissa sakfrågor som kan skada helheten i t.ex. ett större förändringsarbete för då
gör opinionsarbetet mer skada än nytta. Naturligtvis måste olika aktörer få ha
skilda åsikter i sakfrågor, men om man är överens om att en förändring behövs så
får man i vissa fall backa för att förändringsprocessen skall komma igång.

5.3.7 Lärdomar av STEFUS
STEFUS-arbetet i Sverige har i alla fall inte ännu lett till någon förändring, men
det finns mycket att lära sig och dra nytta av från denna process för framtida
förändringsarbeten.

Det verkar vara STEFUS som begrepp som blivit en känslig fråga, däremot
verkar inte detta gälla själva innehållet och de idéer som hör till STEFUS. Det
borde därför inte vara omöjligt att gå vidare med innehållet, men det kanske gäller
att ta det systematiskt del för del och gå i mål med frågorna en efter en istället för
att ha förhoppningar att hela förändringen kan genomföras på en gång. Från
myndighetshåll undrade man om departementet fick ett förslag som var alldeles
för omfattande och kraftfullt jämfört med vad de faktiskt hade förväntat sig.
Utredningsarbetet med STEFUS omfattade insatser från ca 80 av Sveriges främsta
experter inom området. Dessa personer gjorde ett mycket gott och omfattande
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arbete som vi kan dra nytta av i framtiden när det gäller förändringar av det
svenska förarutbildningssystemet. Flera faktorer påverkade dock det negativa ut-
fallet och det gäller därför att lära sig av misstagen för att framöver kunna ta fram
en strategi för att få acceptans hos politiker och allmänhet. Från myndighetshåll
ansågs det att forskare, utbildare och myndighetspersoner i Sverige är tämligen
överens hur man ska gå vidare i de här frågorna. Exempelvis ansåg man att dessa
aktörer var överens vad gäller att utbildningsprocessen behöver sträcka sig över
en lite längre tid och att det behövs vissa steg där det behövs en viss struktur
inledningsvis. Det viktiga framöver är därför att få politiker och allmänhet att
förstå att dessa frågor är viktiga.

Det togs även upp vikten av att dra lärdomar från länder utanför Norden som
lyckats införa stegvisa förarutbildningssystem. I Kanada tog det t.ex. 10 år att
komma ända fram trots att deras arbete redan var politiskt förankrat när beslut
togs. De behövde dessa år för att övertyga och få med alla externa intressegrupper
i förändringen. Därför kan man säga att STEFUS-utredningen egentligen bara var
det första steget i en förändringsprocess. Lyckas man i Sverige till slut få ett
politiskt beslut, så ska man dock vara medveten om att de olika stegen i föränd-
ringen inte genomförs med automatik. Detta innebär nya implementeringsproblem
som t.ex. hur man ska få folk att ställa upp på de nya idéerna, hur folk ska
kompetensutvecklas och hur man ska få folk att verkligen nappa på idéen så att
alla verkligen gör ett bra jobb. Det gäller alltså att vara medveten om att det inte
räcker med ett eventuellt politiskt beslut för att förändringen skall komma till
stånd.

5.3.8 Övrigt
Mika Hatakka och Esko Keskinen från Åbo universitet noterade under diskus-
sionerna vad som sades om varför det kan bli problem med implementerings-
processen och vilka faktorer som kan påverka om en förändring accepteras eller
förkastas. Dessa faktorer redovisas i punktform nedan samt avslutningsvis i
figurform.

– Är idéerna i förslaget till förändring bra?
– Acceptans hos befolkningen?
– Vem skall betala för förändringen och vem vinner på förändringen?
– Vad är kostnaderna och vinsterna för t.ex. elever, intresseorganisationer,

politiker och samhället i stort?
– Hur och på vilket sätt ”säljer” man de nya idéerna, så att man inte ”skadar”

t.ex. intresseorganisationer och enskilda individer?
– Hur är kvalitén på argumenten man för fram som motiv till förändringen, går

de t.ex. att förstå för allmänheten, och har man bra ”bevis” som backar upp
argumenten?

– Blir folk rädda för det nya, kommer de t.ex. att vara rädda för att inte klara av
det nya som krävs? Hur har deltagandet och samarbetet på planeringsstadiet
av det nya varit? Utan samarbete kommer det inte att finnas engagemang
bland de olika aktörerna för det nya. Utan engagemang blir det ingen
förnyelse.
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6 Slutdiskussion
Den avslutande diskussionen syftade till samla ihop deltagarnas eventuella behåll-
ning av workshopen, vilka slutsatser som forskare, myndighetspersoner och ut-
bildare dragit och hur man skulle kunna gå vidare för att utveckla förarutbild-
ningen framöver. Sixten Nolén från VTI höll i den sista sessionen.

6.1 Behov av bättre samverkan mellan olika aktörer
Alla var överens om att debatten mellan olika aktörer förbättrats under senare år,
även om diskussionerna visade att det fortfarande finns vissa problem. De upp-
levda problemen rörde i stor utsträckning hur forskningen bedrivs, hur resultaten
kan omsättas i praktik och framför allt hur resultaten förmedlas.

Från utbildares håll framfördes synpunkten att det var ett problem att myndig-
heter i regel frågar forskare om råd när de skall göra en utredning för att förändra
förarutbildningen, men samtidigt ”glömmer” bort utbildarna som skall genomföra
förändringarna. Det upplevdes som frustrerande att inte vara delaktiga och kunna
påverka processen som leder till förändringen eftersom de är utbildare till yrket.
Det efterfrågades alltså från utbildares håll ytterligare samarbete mellan forskare,
utbildare och myndigheter i rena forskningsprojekt. Det efterfrågades även forsk-
ning som stöttar en förändring av det befintliga systemet, vilket både forskare och
myndighetspersoner höll med om.

Det ansågs också vara ett problem att kunna ta tillvara den kunskap som finns
inom området och omsätta den i praktiken. Här menade utbildare att de själva
också måste bli bättre på att omsätta kunskapen i praktiken, t.ex. genom att lyfta
fram goda exempel och arbeta med dessa. Det var viktigt att få med alla utbildare
och få dem att förstå att de själva kan uträtta mycket utifrån den kunskap de be-
sitter. Detta har i hög grad lyckats i Finland och då når man också trovärdighet.
EcoDriving är ett exempel där någonting kan få genomslag trots att det inte låg en
utredning eller ett politiskt beslut bakom. Dock poängterades det vidare från ut-
bildares håll att man inte löste dessa problem genom enstaka initiativ och
entusiaster här och där, det gällde att olika aktörer tillsammans såg över hur man
kan förbättra förarutbildningen på ett nationellt plan. Från forskares håll anses att
mycket forskningsresultat kan användas och har använts i utbildning. Exempelvis
undervisas forskningsresultat på trafiklärarutbildningar, forskningsresultat har
bidragit till utvecklingen av den svenska halkutbildningen, forskningen har tagit
fram nya pedagogiska metoder och bidragit till att vrida perspektivet från
färdighet till insikt. Forskare och myndighetspersoner höll dock med om att det
fanns en ännu större potential att föra ut forskningsresultat i praktiken om man
ytterligare ökade samarbetet med utbildare i forskningsprojekt.

Utbildare menade att ett av de största problemen var att gemene man fort-
farande ansåg att förarutbildning inte har någon effekt eller betydelse och detta
ansågs i hög utsträckning bero på hur forskningsresultaten redovisas. De menade
vidare att det var forskares skyldighet att rätta till eventuella feltolkningar som
sprids via media för att på så vis minska detta problem. Forskare menade dock att
de aldrig hävdat att utbildning inte har någon effekt och att dessa uppfattningar
inte bygger på forskning. Snarare tror forskare på utbildning, men att påvisa svag-
heter i befintlig utbildning eller föreslå förändringar är inte detsamma som att säga
att utbildning inte har någon effekt. Det är snarare utslag för en vilja att förbättra
utbildningen. Det kändes också konstigt att försöka debattera att man inte trodde
att utbildning har någon effekt, eftersom man aldrig haft den åsikten. Här menade
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forskare att utbildare också fick ta sitt ansvar och inte tolka nedslående resultat
som att utbildning inte har någon effekt. Alla parter var dock överens om att
forskare behövde bli bättre på att förmedla sina resultat. Exempelvis var det ett
problem att journalister kunde intressera sig för en mindre frågeställning som
publicerats som delrapport innan hela projektet avslutats. Som forskare kunde
man därför inte alltid ställas till svars för att tidiga resultat spreds utan det större
sammanhanget innan hela projektet var avslutat. Forskarna höll dock med om att
de behövde bli tydligare när de presenterade sina resultat för att undvika miss-
förstånd.

Från myndighetshåll hade man känt av detta problem med missuppfattningar
och menade att man behövde lära sig att popularisera och tydliggöra huvud-
resultaten från sin forskning eller utredning för att missuppfattningarna skulle
minska. Forskningsresultat släpps ofta ut till allmänheten i små delar och frågan är
om detta gör att helheten försvinner med missförstånd och mytbildning som följd.
Detta var ett problem ansåg myndighetspersoner och gav som exempel hur Glads
resultat gällande den norska halkutbildningen plötsligt hade tolkats vidare både
två och tre gånger med mytbildning som följd som dessutom fortfarande fanns
kvar i vissa läger. En myndighetsperson påpekade också forskarnas ansvar när det
gällde utvärdering av kortare utbildningsinsatser och valet av effektmått. I dessa
fall var det viktigt att poängtera att resultaten enbart rörde den aktuella utbild-
ningen och att resultaten endast var giltiga för denna utbildning och för de effekt-
mått som använts i utvärderingen. Det var viktigt att man i dessa typer av ut-
värderingar var försiktig när man gick ut med resultaten till allmänheten så att de
inte tror att man undersökt förarutbildning generellt, vilket är en mycket längre
process. Från myndigheters håll framhölls även att de hade ett ansvar att upplysa
egna medarbetare som tagit till sig felaktiga tolkningar av forskningsresultat så att
dessa personer inte uttalade sig om att utbildning inte har någon effekt. Det var
alltså viktigt att både forskare och myndighetspersoner tog ett större ansvar för att
resultaten verkligen tolkas på ett korrekt sätt eftersom det finns vissa nyckel-
personer som har en oerhörd tyngd i den offentliga debatten.

6.2 Deltagarnas slutsatser av workshopen
Från utbildares håll menades att workshopen visat att samarbetet mellan forskare,
utbildare, föräldrar, elever, myndigheter och politiker behöver förbättras ytter-
ligare och att detta gällde för alla de nordiska länderna. Detta var väldigt viktigt då
tillit mellan alla aktörer var en förutsättning för att komma vidare med förarutbild-
ningsfrågor. Eftersom det framkommit flera bra idéer under dagarna så var det nu
viktigt att ta tag i frågorna, annars var risken stor att ingenting händer. En ut-
bildare menade att en av de viktigaste frågorna var att lösa frågan hur man fick
tillbaka trafiklärarnas yrkesstolthet. Detta ansågs som ett allvarligt problem som
behövde lösas omgående.

Representanter från de olika aktörerna vid workshopen lyfte alla fram ett
nordiskt samarbete som en möjlighet att föra utvecklingen framåt inom området.
Exempelvis nämndes att varje enskilt nordiskt land är litet i förhållande till övriga
världen varför det var viktigt att hitta en gemensam nordisk form vad gäller förar-
utbildning. Detta skulle även innebära att de idéer som fördes fram blev slag-
kraftigare i förhållande till t.ex. EU, då chansen är större att de lyssnar på idéer
som flera länder ställer sig bakom. Tyvärr är finansieringsmöjligheterna för ett
nordiskt samarbete inte lika tydligt idag som det var tidigare, men det går säkert
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att ordna med gemensamma insatser. En forskare efterfrågade i detta sammanhang
komparativa studier mellan de nordiska länderna som gäller olycksdata och risk-
data för att man skall kunna uttala sig både om olyckor och exponering i de
nordiska länderna. Detta menade han vidare skulle även kunna ge goda kunskaper
om vad som behövs förändras i de nordiska förarutbildningarna. Vad gällde den
aktuella workshopen uttryckte ett flertal deltagare att denna typ av mötesplats var
viktigt i ett nordiskt sammanhang. Speciellt det faktum att samtliga aktörer var
representerade istället för att det varit en workshop med representanter från enbart
en aktör. En myndighetsperson såg det som positivt att det nordiska perspektivet
behandlats i stor utsträckning under workshopen och inte enbart svenska spörs-
mål. En annan myndighetsperson såg det även som mycket positivt att det var lite
nya personer med vid workshopen jämfört med vilka som brukade deltaga i
liknande sammanhang. Detta hade gett nya vinklingar på problemen och detta
ansågs som viktigt, då det annars var omöjligt att frågor rörande förarutbildning
skulle komma att utvecklas ytterligare. Det gällde att få in nya perspektiv och för
de som varit länge i förarutbildningsvärlden gällde det att vara ödmjuka och
lyssna till dessa nya perspektiv. Denna person hoppades att möten liknande
workshopen skulle hållas framöver, men föreslog då att man skulle ägna en dag åt
någonting som inte har med förarutbildning att göra, t.ex. ämnesområden som
folkhälsa, ungdomsfrågor, inlärning och forskningskommunikation. Dessa är om-
råden vars kunskaper man borde kunna dra nytta av i utvecklingen av förarut-
bildningen.

Från norskt håll menades att pedagogisk forskning behövdes i högre utsträck-
ning framöver då denna person menade att forskningen i allt för hög utsträckning
präglats av psykologiska spörsmål. Samma person menade också att det framöver
var viktigt att myndigheter tog till vara forskningsresultat och mer eller mindre
kontinuerligt införde vissa förändringar i förarutbildningen för att leda utveck-
lingen framåt. Vidare menade han att det fanns en kompetensspricka mellan
forskare som hela tiden arbetade med frågorna och utbildare där vissa hänger med
väldigt bra medan andra inte alls hänger med. Grundbasen var trafiklärarnas
kompetens och utbildnings- och fortbildningsmöjligheter och i Norge tog det
10 år att få till stånd ett beslut att trafiklärarutbildningen ska vara på högskolenivå,
vilket var en alldeles för lång tid eftersom detta är en av de viktigaste frågorna för
att höja statusen på trafikläraryrket. En myndighetsperson från Sverige menade att
visserligen hade man under workshopen kommit fram till mycket bra saker som
förarutbildningen bör ta upp, men han saknade diskussioner om hur detta skall
läras ut. Hur ska exempelvis undervisningsplanerna se ut? Vilka moment ska de
innehålla? Hur lång tid ska det ta? Vilka läromedel är lämpliga? Ska det före-
komma gruppdiskussioner? Visserligen finns mycket kunskaper om dessa frågor,
men det saknas enligt denna person en sammanställning av kunskaperna som går
ett steg ytterligare, dvs. till det steg när kunskaperna ska förmedlas till eleven.
Detta ansågs vara en av de viktigaste frågorna att ta tag i framöver.

Från forskares håll framhölls att det gällde att ta till sig kritiken gällande hur
man förde ut sina resultat för att undvika feltolkningar. Man framhöll vidare att
man trots allt ansåg att det under workshopens diskussioner funnits en enighet i de
flesta frågor som gällde vilken riktning man skulle gå framöver för att förbättra
förarutbildningen. Detta gjorde att det fanns goda förutsättningar och en ömse-
sidig vilja till ett ökat samarbete dels mellan olika aktörer, dels mellan de nordiska
länderna. Det ansågs också att workshopen visat att det fanns en stor potential i
förarutbildning och för förbättringar av den. Exempelvis hade en hel del pedago-
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giska metoder och strategier som man kan arbeta vidare med diskuterats. En
forskare menade att det verkade som om det fanns en uppslutning från alla aktörer
kring sättet att se på problemen med förarutbildning som GADGET-matrisen
illustrerar. Man kunde därför tänka sig att exempelvis tämligen omgående börja
arbeta med hur de övre delarna i matrisen skall tas upp i en framtida förarut-
bildning.
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7 Sammanfattande slutsatser från workshopen
I denna avslutande del presenteras slutsatser och framtida FoU-behov med ut-
gångspunkt från vad som framkom under workshopen.

7.1 Unga förares beteende, mobilitet och säkerhet
Slutsatser
• Forskningen om unga förare och förarutbildning bör bedrivas mer tvär-

vetenskapligt. Svar på problem kan troligen lösas bättre om de belyses utifrån
olika perspektiv och discipliner samtidigt.

• De flesta deltagarna ansåg det inte som ett problem att ungdomar väntar några
år innan de tar sitt körkort. Denna utveckling är sannolikt positiv ur ett miljö-
och trafiksäkerhetsperspektiv. De flesta ansåg även att man inte bör försöka
påverka denna utveckling i någon riktning, eftersom utvecklingen troligen inte
innebär några större mobilitetsproblem då det för de flesta finns alternativa
transportmedel till buds.

• Om det är bra för trafiksäkerheten att ta körkort vid något senare ålder än 18 år,
kan det uppstå en konflikt med marknadsföringen av ett körkortssystem med
16-årsgräns som start för övningskörning. Det är bra för trafiksäkerheten att
övningsköra mycket och börja tidigt, men samtidigt kan detta leda till att man
tar körkort tidigare.

• Förslaget att t.ex. införa körkortsutbildning i gymnasieskolan bör värderas
utifrån sannolikheten att fler då tar körkort vid låg ålder och vad detta kan
innebära för trafiksäkerheten i stort.

FoU-behov
• Då de flesta unga bilförarna är ju trots allt olycksfria, bör man ta reda på vad

som kännetecknar dessa framgångsrika förare. Detta angreppssätt är dessutom
mer positivt jämfört med att enbart fokusera på olyckor.

• Vi vet att ökad körerfarenhet är bra för trafiksäkerheten, men vi vet inte vad
som egentligen sker under erfarenhetsprocessen. Vi bör undersöka om vi kan
snabba upp denna process och hur detta i sådana fall skall gå till.

• Vi behöver skaffa mer kunskap kring hela orsakskedjan bakom trafikskador.
Vilka faktorer är viktiga och framför allt, vilka är de s.k. utlösande faktorerna?
Ju mer kunskap vi får kring hela orsakskedjan desto större chans har vi att
bryta kedjan så att skador förhindras.

• Det behövs mer kunskaper om vilka typer av trafikolyckor som unga förare
faktiskt blir inblandade i och orsakerna till dessa olyckor. Fler djupstudier av
olyckor behövs.

• Det saknas tillräcklig kunskap om ungdomars exponering i trafiken och om
detta eventuellt skiljer sig mellan olika sociala grupper i samhället.

• Är det en speciell grupp individer som råkar ut för trafikolyckor och är det
samma personer som är inblandade i olyckor vid 18–19 års ålder som också
blir inblandade i olyckor senare i livet?

• Trots att kvinnor generellt tar fler körlektioner i trafikskola jämfört med män,
så klarar de sig sämre vid körprovet. Samtidigt klarar sig kvinnorna bättre mätt
i antal trafikolyckor efter att de fått sitt körkort. Vi vet för lite om vad dessa
skillnader beror på och orsakerna till dessa fakta.
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• Flera utbildare hävdar att de ofta får en intuitiv känsla (tyst kunskap) för hur en
elev de möter under körkortsutbildningen senare kommer att klara sig i
trafiken. Det saknas studier som undersökt sambandet mellan utbildarnas
intuitiva prognos och det faktiska utfallet.

• Vad gäller det minskade körkortstagandet i låga åldrar bland ungdomar, saknar
vi kunskap om hur stark trenden är bland olika kategorier ungdomar. Om det
t.ex. enbart är ”lågriskgrupper” som senarelägger sitt körkort så kan det t.o.m.
få negativa effekter på trafiksäkerheten som helhet eftersom ju då andelen med
”högre risk” blir större i de yngre åldrarna.

• Med tanke på den höga olycksinblandningen bland unga bilförare de första
åren med körkort, bör mer kunskap sökas om vad som sker under dessa första
år med körkort hos de yngre förarna.

7.2 Förarutbildning
Slutsatser
• De flesta deltagarna ansåg att både körfärdigheter och insikter behöver be-

handlas i förarutbildningen, men tidsramarna inom utbildningen begränsar
möjligheterna att träna körtekniska färdigheter. Tyngdpunkten bör därför ligga
på att förmedla insikter.

• Erfarenheter från miljövänlig körning har visat på positiva effekter både vad
gäller miljö och ekonomi och det är intressant att se vad metoden kan ha för
trafiksäkerhetseffekter.

• Moderna bilar innehåller många tekniskt avancerade system där avsikten är att
uppnå en ökad trafiksäkerhet. Risken finns dock att de kan försvåra inlärning
och körning för unga elever eller missbrukas. Därför är det viktigt att förarut-
bildningen tar hänsyn till den nya tekniken.

• Det saknas en djupare diskussion om vilket ansvar förarutbildningen skall ta
för bilförares trafiksäkerhet. Har förarutbildningen ensam ett helhetsansvar
eller skall ansvaret delas med andra aktörer i samhället? Om ansvaret är delat,
vilka delar är då viktigast att täcka av inom förarutbildningen?

• De flesta var överens om att GADGET-matrisen ger en bra beskrivning av
förarutbildningens komplexitet. Åsikterna var dock delade vad gällde om
matrisen behövde modifieras eller om andra alternativa modeller är lika bra.
Det fanns också olika uppfattningar om matrisens användbarhet för konkret
utformning av förarutbildningen. Det sistnämnda gällde speciellt de övre
delarna av matrisen. Initiativtagarna till GADGET-matrisen ansåg dock att hela
matrisen bör beröras inom ramen för förarutbildningen och att de övre delarna
är extra viktiga att beröra för att starta en tankeprocess hos eleverna. De flesta
var dock överens om att det finns begränsade ramar både tidsmässigt och
ekonomiskt, vilket inte får glömmas bort vid diskussioner om utbildningens
innehåll och utformning.

• De flesta var överens om att trafiklärarnas kompetens spelar en central roll för
utvecklingen av förarutbildningssystemet. Med en höjd kompetens hos trafik-
lärarkåren kan förhoppningsvis även statusen på trafikläraryrket höjas, något
som flera utbildare påpekade som viktigt.

• Man bör använda diskussionsformen mer i förarutbildningen, t.ex. mellan
lärare och elev för att ge feedback till eleven, eller i större grupper där eleverna
konfronteras med varandras åsikter.
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• Det bör finnas en potential i att använda multimedia och simulatorer i förar-
utbildningen. Speciellt bör dessa redskap vara lämpliga för att förmedla in-
sikter och upplevelser till eleverna på ett säkert och enkelt sätt.

• De flesta var överens om att det är bra att halkutbildningen idag har en tonvikt
på att förmedla insikter istället för körtekniska färdigheter.

• Vi bör framöver definiera vad som kännetecknar en bra förarutbildning, när vi
skall vara nöjda och beakta vilka mål som är realistiska.

• Vi som dagligen arbetar inom området måste bli bättre på att föra ut nyttan och
vikten av en bra förarutbildning.

FoU-behov
• Vi behöver ta reda på mer om vad som sker hos eleven under inlärnings-

processen i förarutbildningen och hur vi skall effektivisera denna process.
• Kunskap saknas om hur man på bästa sätt individanpassar förarutbildningen

efter elevernas egna behov och förutsättningar.
• Det saknas tillräcklig kunskap om vilka pedagogiska metoder som är mest

lämpliga att använda sig av i förarutbildningen. Vilka metoder och övningar är
t.ex. lämpliga att använda sig av för att förmedla de övre delarna av GADGET-
matrisen?

• Det behöver utvecklas fler praktiska övningsmoment av kategorin ”insikts-
färdigheter”, dvs. övningar som leder till förbättrade färdigheter i att undvika
kritiska trafiksituationer.

• Ett starkare vetenskapligt stöd behövs för att fastslå att tyngdpunkten i förarut-
bildningen bör ligga på att förmedla insikter om behovet av säkerhets-
marginaler för att undvika att hamna i kritiska trafiksituationer.

• Det saknas kunskap om vilka effektmått som är mest lämpliga för att avgöra
om förarutbildning, speciellt körkortsutbildning, är framgångsrik ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv. Under workshopen konstaterades bl.a. att olyckor
(dödade, skadade) kan användas som effektmått på samhällsnivå, men att
beteende är mer lämpligt som effektmått på individ- och gruppnivå. Det saknas
dock fortfarande tillräckligt detaljerad kunskap om vilka beteenden som har
trafiksäkerhetsrelevans i olika trafiksituationer.

• Det behöver klargöras vilken kompetens som trafiklärarna behöver för att
kunna ge en heltäckande framtida förarutbildning.

• Inlärningen under körkortsutbildningen sker delvis i lägre hastigheter än den
vanliga trafikrytmen. Det behöver undersökas om det blir problem för den ny-
blivne körkortstagaren när han/hon kommer ut till ett trafiksystem med en
högre hastighet än den de vant sig vid under utbildningen.

• Det saknas fortfarande vetenskapligt stöd för om utbildning i miljövänlig
körning ger positiva trafiksäkerhetseffekter. Om metoden visar sig ha sådana
effekter är den speciellt intressant eftersom metoden verkar ha miljömässiga
och ekonomiska fördelar, vilket därmed ökar chansen till faktisk beteende-
påverkan.
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7.3 Implementeringsprocessen – Problem och möjlig-
heter

Slutsatser
• Implementering av förarutbildningsåtgärder engagerar allmänheten och är en

politiskt känslig fråga. Under 1990-talet kan man konstatera att det funnits en
låg ”investeringsvilja” hos politiker vad gäller förarutbildningsåtgärder jämfört
med åtgärder som syftat till att förändra den fysiska trafikmiljön.

• Ett problem i dessa sammanhang är den bristande politiska kontinuiteten.
Regeringsskiften och/eller andra politiska omstruktureringar kan ändra spel-
regler som därmed försvårar implementeringsprocessen.

• Vi bör i framtiden försöka undvika att enskilda aktörer ibland bedriver lobby-
arbete i frågor av egenintresse.

• Samarbete mellan framför allt forskare, utbildare och myndigheter bör för-
bättras. Detta är viktigt för att skapa ett ömsesidigt förtroende och för att
underlätta implementeringsprocessen.

• Det finns en bristande kompetens i förarutbildningsfrågor bland många av de
journalister som skriver om detta.

• Det kan vara så att stora förändringar kan ha svårt att få gehör, vilket försvårar
implementeringen. Därför kanske det är bättre att framöver istället satsa på
mindre förändringar som tillsammans sedan successivt leder till en stor för-
ändring.

• Förändringar som kan beslutas på myndighetsnivå implementeras lättare än om
det krävs högre politiska beslut.

• Det krävs bättre marknadsföring och förankring av förarutbildningsfrågor
gentemot politiker för att framöver få till stånd en förändring. Man bör även i
möjligaste mån undvika olämpliga tidpunkter (t.ex. valår) för presentation av
förändringsförslag.

• Man bör involvera och förankra förändringsförslagen bland berörda aktörer
och allmänheten, gärna redan under själva utredningsprocessen. Om de
viktigaste aktörerna är överens om huvuddragen i en föreslagen åtgärd är ut-
sikterna mycket bättre för att förändringen skall komma till stånd.

• Vid framtida förändringsarbete bör man anlita någon journalist med intresse
och kunskap för utbildningsfrågor. Denne får i uppgift att förmedla information
om förändringsförslaget till media och allmänhet.

• Förklaringar till att förslaget om STEFUS inte implementerats ännu kan t.ex.
vara:
– bristande politisk förankring under utredningsarbetet
– oturlig tidpunkt vad gällde det politiska läget
– att olika departement hade politiskt ansvar för frågan vid utredningens

början och slut
– att det blev en negativ debatt kring utredningsförslagets ekonomiska och

tidsmässiga konsekvenser samt frågan om dubbelkommandots vara eller
icke vara

– en osäkerhet om det fanns tillräckligt hög acceptans för förslaget bland
samtliga berörda aktörer
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• Följande faktorer är viktiga att ta hänsyn till rent generellt vid implemente-
ring:

– är idén bakom förändringen bra?
– finns acceptans bland allmänheten?
– vem betalar och vem vinner på förändringen?
– hur stor är den samhällsekonomiska nyttan?
– hur marknadsförs förändringen utan att ”skada” enskilda aktörer/individer?
– finns hållbara argument till förändringen?
– finns risk för motstånd p.g.a. rädsla eller ovana hos vissa aktörer/individer?
– Involvera berörda aktörer redan under utredningsprocessen

FoU-behov
• Att ta fram en implementeringsstrategi för framtida förändringsförslag. I detta

arbete bör man utnyttja vunna erfarenheter från såväl det svenska STEFUS-
förslaget som liknande internationella erfarenheter.

7.4 Övrigt
Slutsatser
• Inom området unga förare och förarutbildning finns det idag mycket kunskap

som bör kunna utnyttjas bättre genom att omsättas till praktiska åtgärder.
• Alla parter måste framöver bli mer noggranna med hur forskningsresultat

presenteras och vilka budskap som förmedlas. Det är lätt att det uppstår miss-
tolkningar och missförstånd vilka kan leva kvar länge i folks medvetande.

• Workshopen har visat att det finns en enighet bland utbildare, forskare och
myndighetspersoner när det gäller att en förbättrad förarutbildning har en stor
trafiksäkerhetspotential.

• Workshopen ansågs av de flesta som ett bra forum för dessa frågor. Förhopp-
ningsvis kan denna typ av workshop anordnas på en mer regelbunden basis
framöver då önskemål om detta framfördes från flera håll. Vid en ny workshop
kan man t.ex. även bjuda in speciella gäster som primärt inte arbetar med förar-
utbildningsfrågor. Dessa personer skulle kunna ge nya perspektiv till hur man
kan förbättra förarutbildningen och situationen för unga bilförare.

FoU-behov
• Vi bör sträva efter ett utökat samarbete vad gäller t.ex. jämförande studier

mellan de nordiska länderna.



50 VTI notat 19-2001

8 Referenser
DAN: DAN-Report. Results of EU-project: Description and Analysis of Post

Licensing Measures for Novice Drivers. Editor: Bartl, G. Kuratorium fur
Verkehrssicherheit. Austria, 2000.

Englund, A & Gregersen, NP & Hydén, C & Lövsund, P & Åberg, L: Trafik-
säkerhet. En kunskapsöversikt. Studentlitteratur. Lund, 1998.

Gregersen, NP & Linderholm, I & Svärd, S-E & Wedman, I: Utbildningsinnehåll
för en svensk stegvis förarutbildning. PM från vetenskapliga stödgruppen
inom STEFUS. Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping, 1999.

Hatakka, M & Keskinen, E & Gregersen, NP & Glad, A & Hernetkoski, K: From
control of the vehicle to personal self-control; Broadening the perspectives
to driver education. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and
Behaviour. In press 2002.

Michon, JA: The mutual impacts of transportation and human behavior. In:
Stringer, P & Wenzel, H (eds.), Transportation planning for a better environ-
ment, p. 221–236. Plenum Press. New York, 1976.

Reason, J: Human error. Cambridge University Press. New York, 1990.
TRAINER: Inventory of driver training needs and major gaps in the relevant

training procedures. Deliverable No 2.1. Commission of the European
Communities – Competitive and Sustainable Growth (GROWTH) Programme.
Brussels, 2001.

Vägverket: Stegvis förarutbildning – en väg till ökad trafiksäkerhet för nya
bilförare. Sammanfattning av utredningsförslag lämnat till regeringen i
december 1999. Publikation 2000:77. Vägverket, Borlänge, 2000.


	VTI notat 19-2002
	Förord
	Innehållsförteckning
	1  Bakgrund och syfte
	2  Metod
	3  Huvudblock 1 – Unga bilförares beteende, mobilitet och körkortstagande
	3.1  Introduktionsföreläsning
	3.2  Vilka kunskaper saknas om unga bilförarares beteende för att kunna definiera utgångspunkterna för en bra förarutbildning
	3.2.1  Osäker/säker förare
	3.2.2  Förarutbildning
	3.2.3  Pedagogiska metoder
	3.2.4  Erfarenhetsprocessen
	3.2.5  Effektmått
	3.2.6  Övriga förslag

	3.3  Hur ska vi förhålla oss till den i flera länder aktuella utvecklingen att unga människor skjuter upp sitt körkortstagand

	4  Huvudblock 2 – Förarutbildning
	4.1  Introduktionsföreläsning
	4.2  Vilka förarkompetenser behandlas i för liten utsträckning i dagens utbildning?
	4.2.1  Insikt kontra färdighet
	4.2.2  Miljövänlig körning
	4.2.3  Den tekniska utvecklingen
	4.2.4  Andra instansers roll för en bra förarutbildning
	4.2.5  GADGET-matrisen
	4.2.6  Elevernas perspektiv
	4.2.7  Ramar
	4.2.8  Lärakompetens

	4.3  Förslag till lämpliga övningar och metoder för att de viktiga förarkompetenserna skall komma att behandlas på ett tillfr

	5  Huvudblock 3 – Implementeringsprocessens problem och möjligheter
	5.1  Introduktionsföreläsning
	5.2  Vilka implementeringsproblem finns idag när det gäller förändring av förarutbildning?
	5.2.1  Politiker
	5.2.2  Allmänheten
	5.2.3  Intresseorganisationer
	5.2.4  Myndigheter
	5.2.5  Utbildare
	5.2.6  Forskare
	5.2.7  Media

	5.3  Hur kan man motverka de implementeringsproblem som finns?
	5.3.1  Förankring och samsyn bland nyckelaktörer
	5.3.2  Förändringens storlek
	5.3.3  Politiska aspekter
	5.3.4  Allmänheten
	5.3.5  Media
	5.3.6  Opinionsarbete 
	5.3.7  Lärdomar av STEFUS
	5.3.8  Övrigt


	6  Slutdiskussion
	6.1  Behov av bättre samverkan mellan olika aktörer
	6.2  Deltagarnas slutsatser av workshopen

	7  Sammanfattande slutsatser från workshopen
	7.1  Unga förares beteende, mobilitet och säkerhet
	7.2  Förarutbildning
	7.3  Implementeringsprocessen – Problem och möjligheter
	7.4  Övrigt

	8  Referenser

