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En möjlig metod för mätning av ungdomars och föräldrars inställning

till stegvis körkortsutbildning

Bakgrund

Kommunikationsdepartementet och Vägverket har tagit initiativ för att utreda möjligheterna

att utveckla ett stegvist system för svensk körkortsutbildning (GLS).

En förutsättning för att ett nytt utbildningssystem skall ge avsedd effekt och få möjlighet att

verka så som det är tänkt är att det accepteras av deungdomar som, i en framtid, skall utbilda

sig i systemet. Dessutom måste det accepteras av föräldrar eftersom de har en viktig roll i

körkortsutbildningen, både när det gäller ekonomi och handledning. Därför är också deras

acceptans och inställning av central betydelse. Någon sådan kunskap finns inte idag.

Syfte

Projektet syftar till att utveckla en metod som kan mäta och exemplifiera intressegruppers

åsikter om och inställning till olika stegvisa körkortssystem.

Metodik

Utredningen utgår från olika studier som gjorts i andra länder och genom diskussion med

olika personer ges ett förslag på hur en studie kan genomföras. Främst har arbetet

koncentrerats mot:

- vilka målgrupper är intressanta?

- vilka frågeområden är intressanta?

- Vilka metoder kan användas?

- vilka designer kan användas?

- hur kan en modell för en stor huvudstudie se ut?



Vad har gjorts i andra länder?

Det kan direkt konstateras att det inte gjorts så många marknadsundersökningar om vad

ungdomar och föräldrar tycker om ett GLS-system. I litteraturen kring GLS diskuteras det

endast kring några undersökningar. I provinsen Nova Scotia i Kanada ville man veta vad

befolkningen tyckte om ett GLS-system man funderade på att införa. En konsultationsprocess

med befolkningen genomfördes därför Wance, 1996). Resultatet visade att:

1) det var en stor support för åtgärder som kan minska unga förares höga olycksinblandning

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

och ibland motståndare till GLS

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

4) det var ett nästan 100%-igt stöd för krav på en nollpromillegräns för unga förare

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

unga förare inte skötte sig

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

att ta innan de fick köra bil själva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nattkörningsförbud och restriktioner vad gällde att ha kompisar i bilen. För varje del i

systemet var stödet ändå större. En viss tidsperiod av övervakad körning stöddes av 90%,

nattkörningsförbud stöddes av 74% och en nollpromillegräns stöddes av 97%. Ett mindre

antal stödde indragningar i rätten att ha passagerare (43%).



Flera andra studier visar på liknande resultat. Mayhew m.fl (1997a) visade att föräldrar och

ungdomar stöder GLS, att kunskapen om det är högt, att de har en positiv inställning till GLS

och att man stödde de restriktioner som systemet innebär. Ungefär samma resultat visar en

studie av 520 föräldrars inställning till GLS i Ontario (Mayhew et al., 1997b). Resultatet

visade att föräldrarna var mycket informerade om GLS. De hade en positiv inställning till

GLS-systemet och de var mycket positiva till de olika restriktioner som GLS innebär.

Resultatet visade också att den oro som befarades från myndighetshåll innan GLS trädde i

kraft dvs att föräldrars stöd för GLS skulle vara litet, att detta skulle leda till de inte ställde

upp och övningskörde eller såg till att ungdomar inte körde bil på nätterna var obefogad.

Andra studier visar att ungdomar förstår tankarna bakOm GLS och att de inte motsätter sig

dem (Foss, 1996). I North Carolina visade en studie, med focusgrupp som metod, att

ungdomar mest var bekymrade över två saker inom GLS, olika förbud och

passagerarrestriktioner (Foss, 1996).

De metoder som har använts är oftast dåligt eller inte alls beskrivna. Ofta har man använt sig

av telefonintervjuer. Ibland av något frågeformulär som skickats ut med hjälp av posten.

Telefonintervju verkar vara den mest använda metoden. I North Carolina (Foss, 1996)

använde man intervju i focusgrupp som metod.

Vilka målgrupper är intressanta?

De målgrupper som är mest intressanta är givetvis de direkta avnämarna av ett svenskt GLS-

system dvs till största delen ungdomar i åldern 16-24 år och troliga handledare (till stor del

föräldrar). Det kan ju tyckas att ungdomars inställning till GLS är viktigast att få reda på. Vad

man då inte får glömma bort är att föräldrars engagemang och vilja i mångt och mycket kan

styra hur deras barn tillåts att nyttja ett system som är ganska kostsamt och tidskrävande. Att

ta körkort är inte gratis och därför kommer föräldrar att ha en nyckelroll när det gäller om

GLS ska ha en marknad eller inte. Dessutom visar nya studier på att föräldrar har en större

påverkanseffekt på sina barn än vad man tidigare trott (Linderholm, 1997).



Vilka metoder kan användas?

En viktig princip i ett utvecklingsarbete måste vara att låta frågeställningens karaktär styra

valet av undersökningsmetod. Viktigt är därför att inte för tidigt låsa sig vid någon speciell

metodik. Vad man först måste fundera ut är om man vill testa hypoteser eller om man vill

skapa hypoteser. Dessutom måste man fundera på om resultaten av olika undersökningar ska

vara generaliserbara i en rent objektiv statistisk mening eller om man vill undersöka en grupps

inställning till något på djupet och då frångå generaliserings- och objektivitetsprincipen. Den

sökta kunskapens karaktär måste därför styra valet av olika metoder. Metoder måste väljas

som möjliggör att man kan få svar på det problem man vill studera och få mer kunskap kring.

Beroende på vad man vill veta om människors inställning till GLS som helhet och till dess

delar öppnar sig två vägar. Antingen kan man välja att arbeta hypotetiskt-induktivt eller

hypotetiskt-deduktivt. Inom dessa två forskningsval lämpar sig kvalitativ metodik bäst för det

induktiva synsättet och kvantitativ metodik bäst för det deduktiva synsättet. Givetvis går de

bägge metoderna att kombinera och det är ett sådant synsätt som bör eftersträvas om man vill

få en heltäckande bild av vad människor tycker om GLS. Man måste också bestämma sig för i

vilket skede man ska använda sig av marknadsundersökningar. Vill man börja från noll och

fråga om hur svenska folket vill att ett GLS-system ska se ut och använda den kunskapen till

att utveckla ett system man då vet kommer att accepteras eller vill man testa ideér som redan

är utarbetade och/eller framtagna av egna experter eller i andra länder och få ett svar på om

dessa kan accepteras eller inte. Dessa båda frågeställningar måste redas ut innan en definitiv

metod eller kombination av metoder kan tas fram. Den modell som senare redovisas kommer

att vara allmänt hållen och bör passa in på olika varianter av problemställningar och

vetenskapliga synsätt.

Vilka frågeområden är intressanta?

Det som måste kännas mest intressant att få svar på är om ungdomar och föräldrar accepterar

och om de kan tänka sig att använda sig av ett framtida svenskt GLS-system. Ett GLS-system

som är framtaget med avsikten att förbättra för unga förare är, om det inte används som det är

tänkt, värdelöst om endast ett fåtal vill eller kan använda sig av det. Denna frågeställning är

viktig att följa upp.



Beslutsfattare och trafiklärare är två viktiga grupper som också bör följ as upp. Vad tycker de

om ett system som GLS? Kan de tänka sig att stödja det? Vad vill de att systemet ska

innehålla? Anser de att det föreslagna systemet verkar bra eller dåligt?

Ett annat nyckelområde är hur man ska få formen för GLS att harmoniera med innehållet i det.

Hur många obligatorier kan man lägga in i ett förarutbildningssystem? Vad mäktar människor

med? Hur mycket får varje obligatorium ta i tid och hur mycket får det kosta?

Nedan kommer en möjlig undersökningsmodell att redovisas. Modellen kan användas för att

ta få kunskap om människors inställning till GLS. Modellen nyttjar sig av både kvalitativ och

kvantitativ metodik. Den modell som skissas nedan har inte som syfte att användas i en

effektutvärdering av hela GLS-systemet utan endast ta reda på människors inställning till ett

möjligt framtida system och det system som (kanske) antogs.

Hur kan en modell för en huvudstudie se ut?

Utvärderingsmodellen nedan (figur 1) har tagits fram med tanken att kunna hjälpa till att få de

mest skiftande frågeställningar besvarade. Det bör poängteras att modellen är tämligen

ambitiös. De designer som inryms i modellen är cohort- och panelstudier och de metoder som

föreslås är telefonintervju och postenkäl samtfocusgruppintervju.

Designer

En cohortstudie föreslås därför att det känns viktigt att få följa en och samma åldersgrupp/er

över tid. Vad tyckte de om ett GLS-system innan, under och efter de använt eller inte använt

sig av det? Förändras deras inställning eller inte? Genom att följa samma åldersgrupper kan

man få fram värdefull kunskap som kan användas för att förändra eller vidmakthålla det GLS-

system man bestämt sig för. Man kan också följa samma yrkesgrupper över tid och då få

möjlighet att se om opinionen inom dessa grupper förändras eller inte.

I kombination med cohortstudie föreslås också enpanelstudie för att få möjligheten att följa

hela svenska folkets eller speciella gruppers åsikt i frågan vid speciella tidpunkter. Svänger

opinionen till fördel eller till nackdel för ett införande av GLS? Anser svenska folket som

helhet eller anser speciella grupper att något behöver förändras och i så fall vad?



Metoder för datainsamling

Telefonintervju bör kunna användas då man vill ha snabba svar på en fråga som har uppstått

kring utvecklandet av GLS. Kanske har man kommit fram till ett vägskäl och behöver få en

fråga besvarad ganska snabbt. När GLS har införts kanske man också behöver få ett snabbt

svar på någon annan fråga som plötsligt dykt upp. Att använda sig av enkät som skickas ut

med post tar alltid betydligt längre tid än att ringa till människor och få dem att besvara några

frågor. Genom att upprätthålla en viss beredskap (urval och upphandling klar) bör man kunna

få en svenska folkets åsikt om en viktig fråga besvarad på mindre än en veckas tid. På detta

sätt behöver inte utvecklingsprocessen stannas upp mer än den tid det tar att genomföra en

telefonintervju. Om någon kritik uppstår mot GLS kan ett snabbt svar fås och man kan då få

veta om kritiken är berättigad eller inte.

Postenkät föreslås som metod då den möjliggör att få mer detaljerade och en större mängd

frågor besvarade än med telefonintervju där tiden ofta är begränsad. Att använda sig av

postenkät kräver en större framförhållning än telefonintervjuer och ett större utvecklingsarbete

när det gäller att bestämma vilka frågor som ska ingå.

Focusgruppsintervju föreslås för att man ska få en möjlighet att ventilera en frågeställning

med ett färre antal människor innan man går ut och gör en telefonintervju eller en postenkät.

Genom att använda sig av intervju som en egen metod eller som komplement till övriga

metoder ökas sannolikheten att ställa frågor på ett sätt som mer rättvist kan spegla olika

gruppers inställning till vissa frågor. En focusgruppintervju är tidskrävande och ganska

kostsam och ska därför mest användas vid planerade undersökningar. När man ska använda

sig av telefonintervjuer kommer troligtvis tiden inte att räcka till för att genomföra en

gruppintervju.

Resonemanget ovan sammanfattas i figur 1 nedan.



Cohortstudie - enkät x x x x x x

 

Panelstudie - enkät x x x x x x

Cohortstudie - telefon ? ? ? ? ? ?

Panelstudie - telefon ? ? ? ? '7 ?

Focusgruppsintervju - x ? x '7 x 7

cohon

Focusgruppsintervju - x ? x 7 x '7

panel

Tidpunkt A B C D E F G H I J K L

Figur 1 En tänkbar marknadsundersökningsmodell

Modellen ovan utgår ifrån att man lägger in planerade undersökningar med jämna tidsintervall

och att man använder telefonintervju för att få plötsligt uppkomna frågeställningar snabbt

besvarade. För att visa på att man själv kan bestämma hur ofta man vill genomföra olika

Opinions/marknadsundersökningar har tidsaxeln markerats med bokstäver istället för årtal. A,

B, C och D kan stå för varje kvartal 1998, för hela år som 1998, 1999, 2000 och 2001 eller för

varje månad under ett år. X står för att det ska vara en planerad mätning och ? står för att det

är en uppkommen mätning (som givetvis inte ska vara cyklisk eller bestämd på förhand). ?

kan även översättas med begreppet just in time för att visa på att en sådan mätning

genomförs med ett speciellt och något annorlunda syfte än de redan planerade mätningarna.

Det bör påpekas att ovanstående modell kan förändras i det oändliga eftersom en design med

många metoder som söker svar på samma fråga kan genomföras. Modellen bör därför passa in

på många olika frågeställningar och kunna användas till de mest skiftande behov.

Ett exempel

Att i förväg göra en modell för hur man ska undersöka något innan de slutgiltiga

frågeställningarna är klara är inte lätt och kanske inte ens önskvärt. Låser man sig tidigt vid en



metod styr man troligtvis också vilka frågor man kommer att ställa. Metoden styr då valet av

frågor istället för tvärtom. Den modell som föreslagits här försöker frångå detta genom att den

kan vara både bred och smal samt riktad i sitt sätt att verka.

Nedan kommer fiktiva exempel på hur opinionsundersökningar kan genomföras före och efter

införandet av GLS att redovisas.

Före och under utvecklingsarbetet med GLS

Under utvecklingsarbetet av GLS uppkommer en fråga av stor betydelse. Kan ungdomar och

föräldrar förmås att acceptera det förslag på GLS-system som arbetats fram. Kan de acceptera

detta nya system som helhet och med dess tänkta delar?

De som håller på att utveckla GLS bestämmer sig för att genomföra en panelstudie av 1000

ungdomar och deras föräldrar, sammanlagt 2000 personer. Den datainsamlingsmetod som

väljs är postenkät. För att få hjälp att konstruera en enkät beslutar man sig för att genomföra

en focusgruppintervju med 8 ungdomar och deras föräldrar uppdelat på två tillfällen (4+4 och

4+4). När resultatet av intervjuerna är klara konstrueras en enkät som skickas ut till ett urval

av 1000 st lö-åringar där en del ska fyllas i av 16-åringen och en del ska fyllas i av den person

som ska vara handledare åt 16-åringen. Urvalet köps av DAFA eller av Vst körkortsregister.

Intervjusvaren visade att föräldrarna var positivt inställda till GLS men att ungdomarna var

bekymrade över den långa tid det skulle ta innan de fick ett körkort med full licens

Prövoperioden på två år innebar enligt förslaget att man under denna tid inte fick köra fortare

än 90 km/h och detta verkar bli en stridsfråga bland de som nu övningskör. För att mer i detalj

få veta vad ungdomar tycker om det tänkta förslaget om hastighetsbegränsing och veta om

man ska tvingas att förändra förslaget beslutar man att genomföra en telefonintervju med 1000

ungdomar i åldern 16 - 24 år och bara fokusera intervjun på denna fråga. Urvalet väljs så att

man får ungdomar med körkort och de som övningskör. Varför man väljer att även ha med

ungdomar som haft körkort en tid är för att få veta om de är positiva till en

hastighetsbegränsning. Är de det bör svaret kunna användas för att rättfärdiga ett beslut om en

hastighetsbegränsning under prövotiden. Man anser här att de som nyss tagit körkort borde

veta mer om nyttan med en hastighetsbegränsning än de som ännu inte fått körkort.



Efter införandet av GLS

När GLS införts i Sverige beslutar man sig för att följa upp hur systemet används och vad

människor tycker om det. Dessutom är man intresserad av att följa en grupp av människor

under ett par års tid. Det bestäms att man ska använda sig av enkät och intervju som metod

och designen blir cohort- och panelstudie.

Det bestäms att enkäten ska vara uppbyggd av två delar. En del ska vara fast och ej förändras

så länge enkäten skickas ut. Detta för att få möjlighet att se förändringar över tid. Den andra

delen av enkäten ska vara möjlig att förändra under tidens gång. Enkäten ska också vara gjord

så att den ska besvara vissa hypoteser som uppkommer under tidens gång samt vara explorativ

(utforskande) till sin karaktär.

För att få hjälp att framställa den mer utforskande delen av enkäten genomförs en

focusgruppintervju med 36 deltagare uppdelat på sex gånger. De åldersgrupper som väljs uti

ett första skede är ungdomar som övningskör (16 - 18 år). Ungdomar (18 - 24 år) som haft

körkort ett eller ett par år och tagit körkort enligt det gamla systemet eller det nya GLS-

systemet, föräldrar som varit handledare både inom GLS och det gamla systemet och speciella

yrkesgrupper (troligtvis trafiklärare). När resultatet av intervjuerna är klara framställs den

enkät som ska användas och sju urval dras. De sex grupperna ovan(5 x 1000 och 300) och ett

OSU av 1000 personer. Urvalen köps från Dafa eller körkortsregistret och från den

branschorganisation man vill undersöka. Om man efter en längre tid vill använda sig av nya

enkäter måste nya intervjuer genomföras. Viktigt är då att tänka på att grupper som ska följas

över tid (cohort) kan ha blivit äldre och urvalet till intervju och enkät måste hela tiden

förändras i samma takt.

När urvalen är klara skickas enkäter ut till 1000 ungdomar som håller på att övningsköra, till

1000 ungdomar som tagit körkort enligt det gamla systemet och till 1000 ungdomar som tagit

körkort enligt det nya GLS-systemet, till 1000 föräldrar som varit handledare i det gamla eller

nya GLS-systemet, till 300 trafiklärare och till 1000 personer i befolkningen. Antalet 1000

väljs eftersom det är den vanligaste siffran som opinionsbildningsinstituten använder sig av.

Enkäten tar upp frågor om vad människor tycker om GLS-systemet, hur det har fungerat under

övningsköringstiden, vad man tycker om det jämfört med det gamla systemet, vad man tycker



om de obligatoriska delarna i det, om man har följt dessa obligatorier, hur mycket man har

övningskört, var, när och hur man har övningskört, frågor om socioekonomi för att få

möjlighet att dela in svaren i undergrupper mm.

Diskussion

Att ta fram en färdig utvärderingsmodell med färdiga frågor och metoder är inte lätt. Kanske

ska man inte ha för många färdiga metoder eller enkäter redan innan ett utvecklingsarbete

startats. Kanske styr man då utvecklingen så att det färdiga resultatet passar den

undersökningsdesign man valt. Att ha ett Öppet sinne och låta olika problemställningar styra

val av metod är viktigt. Annars har man låst upp sig redan från början.

För att motverka det som skrivits ovan försöker den modell som presenteras i detta notat att

vara mycket bred i sitt sätt att verka. Den använder sig av både av kvalitativ och kvantitativ

metodik. Metoden för att samla in fakta är intervju (om man anser att enkät är en specialform

av intervju) och de analysredskap som kan användas är både tolkningar av intervjusvar och

statistiska beräkningar på enkätdata.

Genom att använda sig av cohorter och paneler uppfyller man flera syften. Man får en

möjlighet att följa flera grupper över tid och man kan då se om inställningen till ett och

samma fenomen förändras eller inte. Detta är viktigt att få veta. OmGLS-systemet förkastas

av de som inte genomgått det men accepteras efteråt kan detta resultat användas för att

försvara tankarna och idéerna bakom GLS. Skulle resultatet bli tvärtom - att GLS accepteras

innan utbildning men förkastas när man väl fått sitt körkort är detta lika viktigt att få veta

eftersom man då måste förändra systemets sätt att verka. Detta gäller givetvis även föräldrar

och trafiklärare. Förändras deras syn på GLS efter att de använt sig av det?

Att kontinuerligt följa hur ett framtida GLS-system används och även följa upp hur åsikterna

kring det utvecklas är därför nyckeln till om man ska lyckas med att utveckla ett väl

fungerande svenskt GLS-system som kan verka som det är tänkt - dvs att höja trafiksäkerheten

i Sverige.
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