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Unga bilförare löper en ca 3 gånger högre risk att dödas eller skadas svårt jämfört med mer erfarna 
förare som ett resultat av trafikolyckor. Detta är oacceptabelt med tanke på Nollvisionen som verkar 
för en framtid där ingen skall dödas eller skadas svårt till följd av trafikolyckor.  
 
Nollvisionen innebär ett delat ansvar mellan systemutformare och trafikanterna, där en ny avhandling 
från Linköpings universitet pekar på förarutbildning som en viktig komponent för att öka 
sannolikheten för att unga bilförare tar sin del av ansvaret i Nollvisionen genom att följa trafikregler 
och köra så säkert som möjligt.  
 
Det svenska förarutbildningssystemet är väldigt fritt där det i princip är upp till den enskilde 
körkortseleven att välja utbildningsform. Avhandlingen visar bl a att det finns en stor variation när det 
gäller t ex hur mycket, var, när och hur man övar under sin utbildningsperiod. Detta innebär t ex att 
30-40% av körkortseleverna väljer bort den teoretiska undervisningen på trafikskolor vilket troligen är 
en stor del av förklaringen till att andelen godkända kunskapsprov minskat kraftigt under senare år.  
 
Vidare visar avhandlingen att de som skaffar sig en stor körerfarenhet under utbildningstiden också 
klarar sig bättre den första tiden med körkort och att det går att påverka unga körkortselevers 
kunskaper och attityder till att använda bilbälte genom insiktsbaserade utbildningsinsatser.  
 
Det finns även en skillnad i hur unga män och kvinnor väljer att utbilda sig, där kvinnorna övar mer 
strukturerat under den privata övningskörningen samtidigt som de också tar fler – både praktiska och 
teoretiska – lektioner på trafikskolor. Unga kvinnor klarar kunskapsprovet bättre medan det inte finns 
någon skillnad mellan unga män och kvinnor när det gäller resultatet på körprovet. Unga män blir 
däremot oftare inblandade i personskadeolyckor den första tiden med körkort.  
 
Det finns därför goda möjligheter att förbättra unga förares olyckssituation genom förändringar av 
förarutbildningssystemet. Ett exempel är att få till en struktur i utbildningen som ökar 
överensstämmelsen mellan målen i kursplanen, utbildningsinnehåll/utbildningsprocess och utformning 
av förarproven. Ett annat är att få körkortselever att öva mycket under sin utbildningsperiod för att få 
mycket körerfarenhet innan de tar sitt körkort. Ytterligare ett exempel är att införa vissa obligatoriska 
inslag i förarutbildningssystemet för att säkerställa att alla nyblivna körkortsinnehavare har fått 
professionell utbildning om viktiga områden som hastighet, bilbälte, alkohol, trötthet och körning i 
mörker. 
 
Avhandlingen ”The potential of driver education to reduce traffic crashes involving young drivers” 
(http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=8424) läggs fram vid disputation fredag 23 mars 
2007, kl. 09.00 i Aulan, Hälsans Hus, Campus US, Linköping. 
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