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Örebroprojektets bakgrund och syfte
Nyblivna bilförare betraktas som en stor riskgrupp, speciellt i åldern 18-19 år

(Thulin, 1987). En del av diskussionen kring unga bilförare har kommit att röra

sig om en helt ny förarutbildning eller om olika fortsättningsutbildningar kan få

ner ungdomars höga olycksfrekvens. Forskningen som bedrivits kring varför just

unga nyblivna bilförare år en så olycksdrabbad grupp tar upp flera förklarande

faktorer. Två av dessa faktorer är bilförarens erfarenhet av bilkörning samt dennes

ålder. Det är framförallt amerikanska undersökningar som betonar ålderns bety-

delse. Detta kan enligt Gregersen (1991) förklaras med att körkortsåldern i USA

ofta är låg, (15-16 år) och att åldern i det fallet har en mycket större betydelse.

Spolander (1985), som studerat svenska bilförares olycksrisker i trafiken, visar i

sin undersökning att erfarenheten har större betydelse än åldern för vilken olycks-

risk man löper i trafiken. Hur erfarenhet och ålder påverkar olycksrisken kan ses i

figur 1.
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Figur 1 Predicerad olycksrisk beroende på vid vilken ålder man tar Sitt kör-
kort. (Maycock 1991)
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Utan att fördjupa sig i det resonemanget kan man konstatera att en liten erfa-

renhet av bilkörning ses som en bidragande orsak till det höga olyckstalet. I detta

orsakssamband finns grundtanken med handledarstödd övningskörning redan från

16 år. Förhoppningen är att ungdomar ska utnyttja möjligheten att skaffa sig större

erfarenhet av bilkörning innan de får sitt körkort, dvs att denna förändring av

åldersgränsen ska resultera i att de unga nyblivna bilförarna får en mindre initial

risk när de genomgått sin körkortsutbildning och själva ger sig ut i trafiken.

En första utvärdering av 16-års gränsen (Gregersen 1997) visar att olycksrisken

i den grupp som utnyttjat möjligheten att övningsköra från 16 år minskat sin

olycksrisk med en tredjedel jämfört med det gamla systemet. 16-års gruppen har

också i medeltal haft 118 timmars övningskörning. Detta ska jämföras med det

gamla systemet där man hade 48 timmar. Övningskörning från 16 år verkar därför

ge den effekt som avsetts då de nya reglerna infördes.

VTI har som uppdrag att utvärdera 16-årsgränsen. Ett delprojekt i detta är att

utvärdera en 3-dagarskurs för l6-åriga körkortsaspiranter. Det är detta uppdrag

som ligger till grund för denna rapport. Utbildningen har genomförts vid Ytong-

banan i Kumla och arrangerats av NTF Örebro med Örebro läns landsting som

uppdragsgivare.

Syftet med Örebro-projektet har varit att ge de ungdomar som började att

övningsköra från 16 år ett utbildningspaket som skulle dem en bättre chans skaffa

sig en större erfarenhet av bilkörning innan de fick ett eget körkort. Ett andra syfte

med projektet var att få möjlighet att utvärdera effekterna av det utbildningspaket

som 16-åringarna fått.

Uppläggning och metod
Ett antal elever som gick årskurs 1 på gymnasiet tillfrågades om de ville deltaga i

en kurs för unga och blivande bilförare. En representant från NTF Örebro besökte

ett antal gymnasieskolor i länet och berättade om kursen när eleverna var samlade

i aulan på skolan. Ville sedan eleverna delta i kursen fick de skriva sitt namn på en

lista och de blev sedan kontaktade och kallade till en kurs. Ett krav för att eleven

skulle få delta i kursen var att handledaren också deltog.

För att kursen skulle kunna utvärderas med avseende på effekter bestämdes det

att en försöksgrupp (de som gick kursen) skulle jämföras mot en kontrollgrupp (de

som inte gått någon kurs). Flera olika effektmått skulle gälla, bl a skulle kursens

effekt utvärderas avseende;

- Kunskaper

- Attityder/föreställningar

- Mängd övningskörning privat och i trafikskola

- Exponering efter körkort

- Olyckor per person och olyckor per körsträcka

För att avgöra hur många personer som skulle tas ut till kontroll- respektive

försöksgrupp togs hänsyn till möjligheten att statistiskt säkerställa eventuella

skillnader mellan grupperna. Möjligheten att upptäcka en skillnad mellan två

grupper beror på tre frågeställningar;
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1. Hur stora de grupper är som undersöks

2. Vilken skillnad (i exempelvis olycksrisk) man förväntar sig att få mellan

dessa grupper efter det att någon åtgärd satts in och

3. Vilket effektmått man använder.

Beroende på hur man kombinerar de tre frågeställningarna kommer antalet per-

soner man behöver undersöka att variera. Figur 2 visar hur många personer som

måste ingå i en studie för att chansen att upptäcka en skillnad i andel olycks-

drabbade ska vara hygglig .
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Figur2 Hur mångapersoner måste ingå i en studie för att man ska kunna
påvisa en signifikant skillnad vid enförutbestämdproeentuell skillnad

För att få en möjlighet att statistiskt säkerställa en skillnad på cirka 18% vad

gäller sj älvrapporterade olyckor (linjen närmast X-axeln i figur 1) bestämdes det i

kursplaneringen att 1000 ungdomar skulle gå kursen och att 1000 personer skulle

bli projektets kontrollgrupp. Det bestämdes också att den slutliga olycksuppfölj-

ningen skulle göras två år efter kursens slut.

Urvalsproceduren till kontroll- och försöksgrupp bestämdes innan projektets

start att genomföras enligt figur 3 nedan.
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Figur 3 Urvalsprocedur

Tanken bakom urvalsprocessen var att de som visade ett intresse för att delta i

16-års projektet (sa ja till att delta) skulle fördelas så att varannan person hamnade

i försöksgruppen och där få genomgå tre kurser med handledare och de andra per-

sonerna skulle hamna i kontrollgruppen. De som hamnade i kontrollgruppen

skulle meddelas per telefon eller vykort att de tyvärr inte kunde få delta pga av

platsbrist. Deras namn och adress skulle sedan sparas för att få en möjlighet att

skicka enkäter till dem när försöksgruppen hade slutfört sina kurser. I projektets

uppstart påpekades också det viktiga att urvalsproceduren gjordes korrekt efter-

som urvalet alltid är nyckeln till en fullgod effektutvärdering. Om man följer

urvalsproceduren ovan får man fram två grupper som är direkt jämförbara med

varandra i alla avseenden. I projektplaneringen påpekades också det viktiga i att

arbeta hårt med att få ihop sammanlagt 2000 ungdomar dvs att få 1000 ungdomar

att delta i de tre kurserna och att ha 1000 ungdomar i kontrollgruppen då olyckor

skulle användas som ett av de viktigaste måtten. Ju färre personer i varje grupp

desto mindre chans att påvisa en skillnad i olycksrisk när projektet slutligen utvär-

deras.

Arbetet fördelades så att NTF Örebro skulle ansvara för att informera om kur-

sen på länets gymnasieskolor, fördela dem som visade ett intresse till försöks- och

kontrollgrupp, sköta alla inbjudningar, genomföra de tre kurserna samt registrera

alla namn och adresser för senare utvärdering. Personalen fick också speciell

utbildning av VTI för hur deskulle förfara i urvalsproceduren. VTI skulle ansvara

för kursens utvärdering. I figur 4 visas hela projektets uppläggning. Att notera är

att varje elev + handledare skulle gå enkurs uppdelat på tre tillfällen (vid 16, 17

och 18 års ålder). Redan från början märktes det att det var svårt att få ihop 2000

intresserad 16-åringar. Därför fick även de som fyllde 16 året efter (1994) möjlig-

het att gå kursen eller att ingå i en kontrollgrupp. Samma urvalsförfarande skulle

fortfarande gälla.
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Figur 4 Tidsschema för urval, kurser och utvärdering

I de namnlistor som tillsänts VTI kunde 383 personer härledas som tillhörande

kontrollgruppen. 670 personer kunde härledas till att ha gått antingen en, två eller

tre kurser. Av dessa 670 hade 287 gått tre kurser.

Utvärderingen har genomförts med hjälp av postenkät (se bilaga 1) som till-

sänts 1053 st. Av dessa svarade 620 st (59%). 401 st kunde identifieras som kurs-

' deltagare i en, två eller tre kurser. Av dessa 401 personer säger sig 213 ha genom-

gått tre kurser. Det är dessa 213 som använts i utvärderingen. 309 säger att de har

gått två kurser. 156 st har identifierats som kontrollgrupp. 63 st hör i registret till

försöksgruppen men har svarat att de inte gått någon utbildning alls. Dessa har ej

använts i någon analys. Två påminnelser har gjorts.

När urvalsförfarandet är så pass viktigt som i denna utvärdering är det givetvis

tvunget att kontrollera om de två grupperna är jämförbara med varandra på de sätt

som varit tänkt. Är de inte det blir olika resultat väldigt svåra att tolka. Tabell 1

visar hur många personer som finns med i varje grupp, när de är födda samt för-

delningen män och kvinnor.
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Tabell 1 Könsfördelning i de två grupperna om man tar hänsyn till olikafödel-
seår?

Kön uppdelat på födelseår och grupp

Försök eller Kön

kontrollgrupp Kvinna Man Totalt

Försök Född 1977,00 Antal 70 75 145

år % 48,3% 51,7% 100,0%
1978,00 Antal 30 38 68

% 44,1% 55,9% 100,0%

Totalt Antal 100 113 213

% 46,9% 53,1% 100,0%

Kontroll Född 1976,00 Antal 3 1 4

år % 75,0% 25,0% 100,0%

1977,00 Antal 96 44 140

% 68,6% 31,4% 100,0%

197800 Antal 8 3 11

% 72,7% 27,3% 100,0%

197900 Antal 1 0 1

% 100,0% ,0% 100,0%

man Antal 108 48 155
% 69,2% 30,8% 100,0%

  

AV tabell 1 kan man utläsa att det i kontrollgruppen inte bara finns en större

andel kvinnor utan också att de flesta i gruppen är födda 1977. I kontrollgruppen

är det dessutom en liten andel födda år 1978 och 1979. Liknande proportioner ser

man inte i försöksgruppen. I denna grupp är flertalet födda år 1977 men det finns

även en stor andel som är födda 1978. Försöksgruppen måste därför sägas vara

yngre än kontrollgruppen och proportionellt sett innehålla fler kvinnor. Ingen

signifikanstestning har gjorts då antalet personer i Vissa grupper är för få.

Om urvalet har gått rätt till borde de båda grupperna vara jämförbara när det

gäller Vilketår man fick sitt körkortstillstånd. Tabell 2 Visar att så inte är fallet.

Tabell 2 Visar att, det proportionellt sett, är betydligt fler i försöksgruppen som

fick tillstånd 1993 och 1994 än i kontrollgruppen.
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Tabell 2 När hek 16-åringarna i de två grupperna sitt körkortstillstånd?
(p<0,000)

Körkortstillstånd år

1993,00 1994,00 1995,00 1996,00 Bortfall Totalt

Grupp Försök Antal 95 86 11 4 196

% 48,5% 43,9% 5,6% 2,0% 100,0%

Kontroll Antal 30 36 37 19 5 130

% 23,1% 27,7% 28,5% 14,6% 3,8% 100,0%

Totalt Antal 125 122 48 19 9 326

% 38,3% 37,4% 14,7% 5,8% 2,8% 100,0%

        

I beaktande av det som redovisats ovan - att det skiljer sig i fördelningen kön

och ålder mellan kontroll- och försöksgrupp, att det är ganska få personer

som gått tre kurser och det är ännu färre personer som tillhör kontrollgrup-

pen måste läsaren av denna rapport varnas för att dra alltför stora slutsatser

av det resultat som kommer att redovisas i resultavsnittet. De skillnader eller

likheter som kommer fram i resultatet kanske inte alls beror på den kurs de

genomgått utan på helt andra orsaker som ålder, kön eller intresse av att gå

en kurs. Läs därför vidare i resultatavsnittet med stor försiktighet och över-

tolka inte något resultat!

Vad hade de tre kurserna för innehåll?

Örebrokursen som helhet och dess olika delkurser har haft som övergripande syfte

att försöka förmedla en kunskap både till de ungdomar som gått kursen och till

handledare som deltagit. Förhoppningen har varit att den nya kunskap de uppnår

ska förändra deras attityder till bilkörning och minska deras olycksrisk. De tre

kurserna har därför koncentrerats till de tre områden; säker övningskörning

(kurs 1), mental belastning (kurs 2) och att inse att man överskattar sin för-

måga (kurs 3). Varje kurs har haft en teori- och en praktikdel. De tre kursernas

teman, olika syften och innehåll gås igenom nedan.

Kursinnehåll Kurs 1. Teori och praktik

Teori

Temat i detta första kurstillfälle var krafter i trafiken, hur man ska Övningsköra

säkert och allmän trafiksäkerhetsinformation

Syftet var att ge handledare och elever en introduktion till varför man får

övningsköra från 16 år, få dem att börja övningsköra tidigt, visa vikten av att göra

detta på ett riktigt sätt samt att ge ca 2000 personer allmän trañksäkerhetsinfor-

mation (elev + handledare * 1000)

För att uppnå syftet gavs först en teoridel med följ ande innehåll:

- En information om varför kursen kommit till

- Filmen "Ps: Nu vet jag att gud inte finns" som visar ett gäng ungdomar som

firar midsommar och där en allvarlig trafikolycka sker
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- Information om alkohol och bilkörning

- Varför övningskörningsåldern har sänkts till 16. Där togs följande punkter
upp:

- möjligheten till Ökad erfarenhet innan körkort

- att ökad erfarenhet ger Ökad automatisering

- att mer övningskörning ger bättre samspel med andra trafikenter

- att mer erfarenhet ger bättre insikt om informella regler

- att mer erfarenhet ger en bättre avsökning

Det togs också upp och diskuterades hur man kan övningsköra på ett så säkert

sätt som möjligt. Följ ande punkter diskuterades i detta avsnitt:

- hur torröva i bilen innan körning?

- varför alltid använda säkerhetsbälte

- hur och var ska den första övningskörningen ske

- handledarens ansvar

- viktigt med små steg i lärandet

l teoriavsnittet redovisades också vad forskningen säger om ungdomars riskta-

gande. Detta för att ge föräldrarna som var med en förståelse för varför det var så

viktigt att de skulle delta i kursen och vad de kunde förvänta sig av sina barn när

de sj älva skulle börja att köra bil. Kunskapen som gavs var:

- att ungdomar saknar erfarenhet

- att ungdomar kör fortare än andra bilister

- att ungdomar håller ett mindre avstånd till andra än övriga

- att det är en mindre bältesanvändning i ungdomsgruppen

- att ungdomsgruppen har fler regelöverträdelser

Det fördes också en allmän diskussion om ungdom och trafik. Här redovisades

det framför allt att:

- ungdomar är barn

- ungdomar är under utveckling

- ungdomar vidgar sitt rörelserum

- ungdomar är och måste få vara bilförare

Som slutpunkt på teorigenomgången gavs olika tips till handledare och elev.

Främst diskuterades det kring:

- Vägverkets plan för övningskörning

- att man ska övningsköra mycket

- att man kan lära sig olika tekniker på körskola och sköta mängdträning
hemma
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Praktik

I kurs l ingick också flera praktiska moment. Syftet med dessa moment var att

visa handledare och elever nyttan av att använda bilbältet samt att ge handledaren

och elev en insikt om krafterna i en olycka och hur snabbt en olycka kan ske.

För att visa på nyttan med bilbälte och visa på hur snabbt en olycka kan ske

användes:

- krocksläde

- NTF:s rullbil

- en Videofilm där en bil körs i ett betongfundament i 54 km/h

- att känna vikten av ett dockhuvud och därmed förstå hur tungt ett riktigt

huvud är

- att på halkbanan komma körande i 90 km/h och då få köra på ett plötsligt

uppdykande hinder. Här var det handledaren som körde eftersom eleverna ej

bedömdes klara av denna övning pga orutin

Innehåll Kurs 2. Teori och praktik

Teori

Syfte med kurs 2 var att ge elever och handledare kunskap i teori och praktik om

varför man bör övningsköra mycket och på så sätt undvika mental överbelastning

För att få en kunskap om vad mental överbelastning är genomfördes först en

teorigenomgång där följande punkter togs upp:

- avsökning av vägen och dess ytterområden

- hur lång är en reaktionstid i verkligheten och vad kan påverka den?

- vilka situationer kräver stor mental kapacitet?

- ofta när man övningskör ser handledaren saker som eleven inte ser

Elever och handledare fick också delta i ett grupparbete och där göra en olycks-

fallsanalys av autentiska dödsolyckor som kunde bero på mental överbelastning

hos unga förare. För att koppla ihop teori och verklighet delades alla ungdomar

och handledare in i olika grupper (handledare för sig och ungdomar för sig). I

grupparbetet ingick att:

- läsa igenom sitt olycksmaterial

- ge förslag till om hur man kan undvika mental överbelastning

- ta ett eget hemligt beslut om hur man ska undvika mental överbelastning

Teoripasset avslutades med en diskussion där alla grupper fick redovisa sin

olycka och diskutera vad de trodde var orsaken till den i plenum med de andra

kursdeltagarna.

Praktik

För att visa på hur komplicerad en trañksituation kan bli, vad man ska tänka på

när man kör och vikten av att hålla ett stort avstånd till framförvarande bil genom-

fördes tre praktiska övningar.

VTI NOTAT 32-1998 9



Övning 1 hade som syfte att visa på att man har en begränsad mental kapacitet

som bilförare och att ibland kräver vissa situationer i trafiken mer mental kapacitet

än vad man har.

I Övning 1 konstruerades därför en verkligt krånglig och tillspetsad situation.

Varje elev kom körande på halkbana och hamnade plötsligt in i en mycket mentalt

belastande situation. Deras egen slutsats av övningen bör bli att "detta hade jag

ingen chans att klara! ". Instruktören ledde in dem på detta tankespår men gav dem

ej svaret/svaren.

Övning 2 hade som syfte att på ett dramatiskt sätt visa vikten av att hålla stort

avstånd till framförvarande bil.

För att visa detta användas två bilar körda av instruktörer. Bilarna kom körande

i 90 km/h med ca 15-20 meters lucka. Innan den främre bilen tvärbromsar har en

av bilarna lagt sig i ett annat körfält. Bil nr 2 väntar lika länge som reaktionstiden

innan den bromsar. Resultatet blir att bil 2 kör om bil 1 med hög fart och stannar

cirka 30-40 framför bil 1.

Övning 3 hade som syfte att ge tips och råd till elever och handledare om hur

man ska öva i trafiken på ett riktigt sätt.

I denna övning fick elever och handledare får åka med i en minibuss där en

instruktör körde och samtidigt berättade om hur man bör öva i trafiken. Den

körslinga som valdes ut gjordes med tanke på att få möjlighet att diskutera kring

stopplikt, vänstersväng, omkörning osv.

Innehåll Kurs 3. Teori och praktik

Teori

Teoridelen i kurs 3 kom, till skillnad från kurs 1 och 2, efter den praktiska delen. I

teoridelen börja man med att knyta ihop och sammanfatta budskapet från de prak-

tiska momenten om att man ofta överskattar sin förmåga. Om man inte gjort det i

de praktiska övningarna diskuterades det kring att detta inte var ett dåligt betyg

utan ett gott betyg. Dessutom informerade bilprovningen om första bilen, ett RTP-

ombud berättade om sin olycka (RTP = Riksförbundet för trañk- och polioska-

dade).

I teoridelen ingick också att man skulle studera ett olycksförlopp. I detta fall en

ganska känd olycka med en Ford Scorpio utanför Göteborg. Polisens video visa-

des här och eleverna fick sedan spekulera vem som varit förare, vad som hände i

bilen, varför bilen kom i sladd, vad konsekvenserna blev osv. Sedan fick de veta

vad som verkligen hände.

I teoridelen ingick också som ett viktigt moment att berätta om vad kurs l, 2

och 3 skulle förmedla för budskap. Här berättades det om att budskapen var att de

alltid ska vara försiktiga, att när det uppträder en kritisk situation i trafiken är det

oftast försent att klara upp den, att de inte ska lita på att de klarar av en kritisk

situation, att de skulle komma ihåg att de hamnat i många knepiga situationer de

inte klarat av under de tre kurserna. Det diskuterades också kring att det tar lång

tid att bli en säker bilförare och att vi egentligen aldrig blir helt säkra.
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Praktik

I det praktiska momenten ingick att eleverna skulle köra bilen en slinga och där

försöka upptäcka så många viltflgurer som möjligt och att bedöma bromssträckor

vid olika underlag

Utvärderingsresultat
I resultatredovisningen nedan kommer signiñkansnivån att väljas till 1% då

många test görs på ett och samma material.

Intressant är att få veta är vad de personer som deltagit i de tre kurserna tyckt

om dem. Figur 5 visar detta.
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Figur 5 Vad tyckte kursdeltagarna om delkurs 1-3?

Siffran 1 ska i figuren tydas som ett dåligt betyg och 5 som ett bra betyg. Av

figur 4 kan man utläsa att tendensen i alla påståenden är tydlig. Kurserna får ett

bra betyg. Kurs 3 får alltid högre betyg än kurs 1. Kurs 2 ligger mitt i mellan. Frå-

gan om kursens nyttighet skiljer sig här något. Där .får kurs 1 och 2 samma betyg.

Som grundidé i kursen ingick också att varje elev skulle ha sin privata handle-

dare (motsv) med sig. Av de som gått alla tre kurser (213 st) säger sig alla att de

hade med sin privata handledare till kurs 1. Till kurs 2 var det endast två som inte

hade med sig sin handledare. Till kurs 3 sjunker antalet ytterligare och där säger

33 att de inte hade med sig sin handledare.
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I försöksgruppen fick flertalet sitt körkortstillstånd i augusti, september och

oktober månad (57,5%) jämfört med kontrollgruppen där man fick sitt tillstånd

något mer jämnt fördelat över året. Under månaderna augusti-oktober var det

35,5% i kontrollgruppen som fick sitt tillstånd (p=0,002)

Som mått på utbildningens effekt har följ ande variabler använts; inställning till

hur duktig man anser sig vara på vissa körmoment (fråga 13), hur man säger sig

köra bil (fråga 14), attityder till olika påståenden (fråga 15) och självrapporterad

beteendeförändring efter kurs (fråga 20). För att se exakt hur frågorna är formule-

rade hänvisas till bilaga 1.

I fråga 13 skiljer sig svaret åt mellan grupperna endast på två påståenden.

Kontrollgruppen anser sig något sämre än försöksgruppen på att köra bil i halt

väglag och att häva en ofrivillig sladd (p < 0,01). I fråga 14 skiljer sig svaren

endast marginellt mellan de två grupperna och pga av de små skillnaderna blir

inga av dem signifikanta.

Fråga 15 mäter vilka attityder som kursdeltagarna har till ett antal påståenden.

Av de 28 attitydpåståendena är det endast två där det skiljer sig mellan grupperna.

I påståendet Att köra 5 eller 10 km/h för fort är ok har försöksgruppen en för

trafiksäkerheten något bättre attityd. Detsamma gäller påståendet Jag kan åka

med en som har druckit om jag känner att jag litar på honom eller henne . Här tar

försöksgruppen något större avstånd mot påståendet än kontrollgruppen. Skillna-

den är ganska marginell men ändå så pass betydande att den blir signifikant (p
<0,01).

I fråga 20 som bara ställts till försöksgruppen var syftet att få reda på om kur-

sen påverkat deltagarnas beteende som bilförare. 195 personers svar visar att

ungefär hälften (49,7% respektive 52,3%) är tveksamma/vet ej om kurs 1 och 2

påverkat dem. Endast några få personer (6,2% respektive 4,6%) anger alternativet

nej. Delkurs 3 uppvisar ett bättre resultat. Här uppger 2/3 att kursen påverkat deras

beteende och även här är det endast ett fåtal (4,6%) som anger nej som svar.

I frågeformuläret till kursdeltagare ställs också frågan (23) om hur mycket ung-

domarna tycker att kursen handlat om att lära ut färdigheter eller insikter. Tyvärr

har frågans konstruktion ställt till problem för de som ska svara. Ett problem har

uppstått när eleverna ska ta ställning i vilken grad kursen har gett dem färdigheter

eller insikter. Att få respondenterna att skilja på färdighet och insikt verkar inte ha

fungerat och därför har frågan strukits i resultatredovisningen.

Ett av syftena med kursen var att deltagarna skull förmås att övningsköra mer

än de skulle ha gjort om de inte gått kursen. De som har gått kursen har i genom-

snitt 110,4 timmar privat övningskörning och 12,7 lektioner i trafikskola. Då

längden på en lektion kan variera mellan olika trafikskolor har antalet lektioner

räknats om till minuter (på enkäten fanns en fråga om längden på lektionerna).

Efter omräkning visar det sig att försöksgruppen i medeltal har gått 502 minuter i

trafikskola. Sammanlagt har de övat 118,8 timmar vilket är exakt samma resultat

som den nationella utvärderingen visar (Gregersen 1997). Kontrollgruppen har i

medeltal 35 timmar mindre privat övningskörning (74,9 timmar) men 3,5 fler lek-

tioner i trafikskola (16,3 lektioner) och därigenom 114 fler minuter i trafikskola än

försöksgruppen (616 minuter). Av dessa resultat är det endast antalet lektioner i

trafikskola som skiljer sig signifikant åt (p=0,005).
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Finns det några sanna effekter? - ett försök med regressionsanalys

Som tidigare har konstaterats skiljer sig kontroll- och försöksgrupp betydligt åt på

åtminstone tre viktiga punkter. Ålder, kön och vilket år man fick körkortstillstånd

för bil borde vara identiskt lika i de båda grupperna men så är inte fallet. Detta gör

det mycket svårt att veta om skillnader eller likheter mellan grupperna beror på att

en grupp har gått en kurs på Ytongbanan eller inte. Att använda sig av en regres-

sionsanalys ger den fördelen att man kan visa sambandet mellan en eller flera obe-

roende variabler (i detta fall ålder, kön och tidpunkt för kk-tillstånd) och en bero-

ende variabel ( t ex ett attitydpåstående, ett självrapporterat beteende etc). Analy-

sen signifikanstestar sambanden och ger samtidigt varje variabel en vikt. Ju högre

denna vikt är desto större betydelse har variabeln för hur utfallet blivit i den obe-

roende variabeln.

I den regressionsanalys som gjorts i denna utvärdering har förutom ålder, kön,

år för kk-tillstånd även grupp satts som oberoendevariabel och många (en i taget)

påståenden (fråga 13, 14 och 15) satts som beroendevariabler. Att variabeln grupp

tas med är för att det är mellan den variabeln och de olika effektvariablerna som

ett samband ska finnas om man ska kunna påvisa om kursen har haft någon effekt

eller inte. Så är inte fallet. Genomgående i analysens resultat visas det på ett tyd-

ligt samband mellan kön och olika effektvariabler men inte mellan grupp och

effektvariabler som borde ha varit fallet om någon effekt av kursen skulle ha fun-

nits. Resultatet av regressionsanalysen tyder därför på att det resultat som tidigare

visats dvs ett fåtal skillnader mellan kontroll- och försöksgrupp troligen beror mer

på bakomliggande variabler än på effekter av kursen.

Diskussion

Att förklara uteblivna effekter är alltid svårt. När det dessutom är stora problem

med jämförbarheten mellan de två grupper som studeras blir det ännu svårare att

förklara varför ingen skillnad kan detekteras. En utvärdering av enutbildnings-

insats kan möjliggöra tre olika slutsatser:

1. Utbildning hade ingen efekt

2. Utbildning hade effekt

3. Det går inte att påvisa någon effekt

Metodiken i denna utvärdering var redan från början dimensionerad och plane-

rad för att det skulle finnas en möjlighet att uttala sig om punkt 1 och 2 ovan. Då

de två grupperna inte blev jämförbara går det tyvärr bara att uttala sig om punkt 3.

Resultatet av denna utvärdering visar därför inte att de tre kurserna på Ytong-

banan haft någon effekt. Det motsatta, att utbildningen inte haft någon effekt kan

inte heller visas. Det enda som denna utvärderingen kan tillföra är att det går inte

att påvisa någon effekt. Främst beror detta på att urvalsproceduren inte gjorts på

ett riktigt sätt. För de personer som läser denna utvärdering måste det därför påpe-

kas det absolut nödvändiga i att följa uppgjord plan för hur kursdeltagare ska väl-

jas ut till olika grupper. Görs inte detta på rätt sätt omöjliggörs en fullgod utvärde-
ring.
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